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Od: bbraun.com>

Odesláno: 14. června 2019 15:48

Komu:

Předmět: akceptace  2191815167  KOS

Dobrý den, 
 
v souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. tímto potvrzujeme Vaši objednávku č. 2191815167 
která převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH. 
 
 

Celková hodnota 116.600,00 bez DPH 

 

 

Děkuji a přeji Vám hezký den. 
 

Referentka Zákaznického centra 
 
B. Braun Medical s.r.o. 
Zákaznické centrum 
 
V Parku 2335/20 
148 00 Praha 
Česká republika 
 
Tel. +420-271 091 328 
Tel. +420-271 091 111 
Fax +420-271 091 112 
 

www.bbraun.cz 
 
___________________________ 
 
Chráníme a zlepšujeme zdraví lidí na celém světě.  
 
Koncern B. Braun patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Díky konstruktivnímu dialogu se 
zdravotníky vyvíjí stále kvalitnější a bezpečnější výrobky a služby. Ve vybraných zemích včetně České republiky a 
Slovenska poskytuje špičkovou zdravotní péči.  
 
B. Braun - Sharing Expertise 

 

 

 

From: fnbrno.cz]  

Sent: Thursday, June 13, 2019 2:44 PM 

To: @bbraun.com> 

Subject: Zveřejnění :FW: Potvrzení přijetí objednávky od firmy B. Braun - Obj. č. 2191815167 KOS 

 
Dobrý den, 

prosím o dodatečné potvrzení s celkovou cenou bez DPH naší objednávky č. 2191815167 z důvodu 

zveřejnění do registru smluv. 

 

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 

 

 

 

 

From bbraun.com] On Behalf Of 
BBMCZ_Prodej_mail/BBMCZ/BBRAUN@bbraun.com 
Sent: Wednesday, June 12, 2019 2:59 PM 
To: 
Subject: Potvrzení přijetí objednávky od firmy B. Braun - Obj. č. 2191815167 KOS 

 

Vážený zákazníku, // Dear Customer, 
 
Vaše objednávka/požadavek byl přijat ke zpracování  // This is automatic response generated by our system -  your 
order/request has been accepted for processing.  
 
 
Děkujeme Vám za objednávku/za požadavek a přejeme Vám příjemný den. // Thank you very much for your 
order/request and have a nice day. 
 
 
Referentky Zákaznického centra společnosti B. Braun Medical //  Customer Service B. Braun Medical 
 
 ************************************************************************* 
Česká republika: +420-271 091 333, prodej.cz@bbraun.com 
Slovensko: 0800 155 440, predaj.sk@bbraun.com 
 
 
 
 
 
 
Dobr ý den,  
v pří l oze zasí l ám naši  obj ednávku a pr osí m o pot vr zení  j ej í ho při j et í  s  vy j ádření m 
cel kové ceny bez DPH za zboží  z naší  obj ednávky.  
 
Žádáme o zachování  ceny za posl ední  nákup.  
Vyšší  cena nebude akcept ována!  
 
Pot vr zení  pr osí m zašl et e OBRATEM.  
 
Děkuj i ,  s  pozdr avem a přání m hezkého dne 
 

dokument át or ka 
 
FN Br no 
Nemocni ční  l ékár na -  Zdr avot ni cký mat er i ál  J i hl avská 20,  625 00  Br no 
Tel . :  +( 420)  532 232 722 
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(See attached file: KOS.pdf) 


