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Zasílám k publikaci
 

From:  
Sent: Thursday, April 11, 2019 11:05 AM
To: 
Subject: RE: Objedňávka 2019/H/0554
 
Dobrý deň,
Potvrzuji objedňávku.
Potvrzeňá objedňávka v príloze.
Prosím o vložení do registru smluv.
S pozdravem

 
 

Licence Competence Center / Senior konzultant služeb licencního prodeje
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíckova 2144/1, 149 00 Praha 4
Tel.: 
Mobil: 
E-Mail: 
Web: http://t-mobile.cz/

 
 
 

From:  
Sent: Wedňesday, April 03, 2019 9:34 AM
To: 
Subject: Objedňávka 2019/H/0554
 
Dobrý deň,
 
Na základe Vaší nabídky Vám zasílám objednávku na realizaci služeb.
Žádám Vás o potvrzení objednávky v co nejkratší dobe z důvodů naší povinnosti objednávků zadat do registrů smlův
vedeným Ministerstvem vnitra ČR. Bez potvrzení nelze plnit objednávku.
 
V prípade nedisponování vzorů pro potvrzení objednávky, zašlete prosím potvrzení v tele e-mailů, který můsí být
v prepisovatelné forme. Sken potvrzení není možné akceptovat.
 
Predem velice dekuji.
 
 

vedoucí oddeleňí podpory rízeňí IT
 

STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefoň: 

 

www.sukl.cz
 

 
 
 

http://mapy.cz/?query=Na+Pankr%c3%a1ci+1685+%2f+19%2c+Praha
http://t-mobile.cz/
http://www.sukl.cz/
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Číslo objednávky:
      O B J E D N Á V K A


2019-H-2019/H/0554


1 z 1


Značka:


Podklad:


IČO dodavatel:


DIČ dodavatele:


Adresa:


IČO koneč. odběratele:


DIČ koneč. odběratele:


100 41


Adresa:


T-Mobile Czech Republic a.s.


Tomíčkova 2144
14800 Praha Chodov


Státní ústav pro kontrolu léčiv


Šrobárova 48
Praha 10


CZ64949681
64949681


CZ00023817
00023817


Česká republika


Česká republika


Eviden ční číslo:


Zástupce dodavatele:
Telefon:
Email-dodavatele:


Datum objednávky:


Datum odeslání: 01.04.2019


01.04.2019


Převodní příkazZpůsob úhrady:


Způsob dopravy:


Místo ur čení:


Česká národní banka


CNBACZPP


COP:


Bankovní spojení: 623101/0710


Banka:


SWIFT:


Specif. symbol:


E-mail:
WWW stránky: www.sukl.cz


Základní kapitál:  Kč


Pol. Materiál Název materiálu Cena MJ vč.DPH MJMnožství


ks1 Čerpání kreditu Azure Monetary Commitment ks1,        119 000,00 CZK


2 do 30. 6. 2019 0,        0,00 CZK


ks3 Čerpání služeb Azure MarketPlace do 30. 6. 2019 ks1,        3 300,00 CZK


CZK122 300,00Objednávka celkem


Vystavil: Pavlína  Babková Schválil:


K proplacení faktury, je nutné na faktuře uvést  číslo objednávky vydané SÚKL.


Telefon:


E-mail:


Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (http://www.saul-is.cz)





				2019-04-10T12:32:08+0200

		Dagmar Elbastawisi











 
Tento email a jeho prípadné prílohy jsoů ůrceny výhradne konkrétnímů adresátovi a mohoů obsahovat důverné informace. Nejste-li
zamýšleným adresátem tohoto emailů nebo jeho príloh ci jejich obsahů, obratem nás prosím kontaktůjte a email a prípadné prílohy
trvale odstrante. Soůcasne vezmete na vedomí, že šírení, sdelování obsahů ci kopírování obsahů emailů ci príloh je prísne zakázáno.
This Email and its attachments are intended only for ůse by the intended addressee named inside and may contain confidential
information. If yoů are not the intended recipient of this email or attachments please contact ůs immediately, and permanently delete
the email and attachments and note that dissemination, disclosůre or copying of this email and attachments is strictly prohibited.
 
Zásady komůnikace, které spolecnost T-Mobile Čzech Repůblic a.s. ůžívá pri sjednávání smlův, jsoů ůvedeny zde . Není-li v zásadách
ůvedeno jinak, nepredstavůje tato zpráva konecný návrh na ůzavrení ci zmenů smloůvy ani prijetí takového návrhů. The
commůnication principles which T-Mobile Čzech Repůblic a.s. applies when negotiating contracts are defined here . Unless otherwise
stated in the principles, this message does not constitůte the final offer to contract or an amendment of a contract or acceptance of
sůch offer.

https://www.t-mobile.cz/kontakty-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/kontakty-t-mobile
http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Zasady_komunikace_pri_sjednavani_smluv_cz.pdf
http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Zasady_komunikace_pri_sjednavani_smluv_en.pdf



