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Od: CustomerService.Czech <CustomerService.Czech@bsci.com>
Odesláno: 11. června 2019 20:56
Komu:

Předmět: RE: Žádost o uvádění cen - zvěřejnění

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

 
 
Dobrý den, 
akceptujeme vaši objednávku č. 2191814947 v celkové výši 522.314,28 CZK bez DPH a dále 
akceptujeme vaši  objednávku č. 2191814943 v celkové výši 127.739,13 CZK bez DPH. 
 
S pozdravem 

 

Customer Service Supervisor 
Boston Scientific Česká Republika s.r.o. 

T +420 296 331 921  
M+420 778 771 764            
Karla Engliše 3219/4, 150 00 Praha 5, 
Czech Republic 

 

 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme, že Vaše emailová 
adresa a Vaše osobní údaje sdílené prostřednictvím emailu podléhají zpracování, které je nezbytné pro legitimní zájem BOSTON 
SCIENTIFIC  Česká republika s.r.o., správce osobních údajů, jehož účelem je zůstat s Vámi ve spojení.  
Pro uplatnění Vašeho práva na přístup k těmto údajům, jejich opravu, smazání, přenos nebo v případě námitek  zašlete písemnou žádost na 
adresu BOSTON SCIENTIFIC Česká republika s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 3219/4, PSČ 150 00, IČO: 256 35 972 nebo našemu 
pověřenci pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Officer) na emailovou adresu Europeprivacy@bsci.com. 
Tato zpráva je určena výlučně adresátovi a může obsahovat důvěrné nebo tajné informace. Pokud nejste zamýšleným adresátem, 
upozorňujeme Vás, že neoprávněné užití, sdílení a/nebo kopírování je zakázáno platnými právními předpisy. Pokud jste obdrželi tuto zprávu 
nedopatřením, prosíme, abyste nás neprodleně informovali stejným způsobem a zprávu zničili. 
 
 
 
 

From: fnbrno.cz>  
Sent: Tuesday, June 11, 2019 12:22 PM 
To: CustomerService.Czech <CustomerService.Czech@bsci.com>; @bsci.com> 
Subject: {External} Žádost o uvádění cen - zvěřejnění 
 

Dobrý den, 
 
žádám Vás o uvádění cen a potvrzení u všech objednávek nad 50.000 kč bez DPH z důvodu zveřejnění do 
registru smluv. 
Tímto prosím o dodatečné potvrzení s celkovou cenou bez DPH našich objednávek: 

•  č. 2191814947 
•  č. 2191814943 

 
Děkuji za spolupráci. 
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S pozdravem a přáním hezkého dne 
 

dokumentátorka 
 
FN Brno 
Nemocniční lékárna - Zdravotnický materiál Jihlavská 20, 625 00  Brno 
Tel.: +(420) 532 232 722 

 
 


