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l ,.l ,;  , :  RE: Kardio FN Motol 2736752 pro BS PRAGUE MEDlCAL CS, spol. s r.o.

:  .| l,i,

č tvrtek 27.06.201 9 1 0:38

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí  objednávky č . 2736752,

S pozdravem,

BS PRAGUE MED| CAL CS, spol. s r.o.
K Č ervené mu dvoru 3269/25a
130 00 Praha 3 - Straš nice

řfi&§tlffi il# ffi# §* &t

-----Original Message-----

Sent:  Wednesday, June 26, 2019 9:36 AM
To: BS PRAGUE MEDlCAL 
Subject:  Kardio FN Motol 2736752 pro BS PRAGUE MED| CAL CS, spol. s r.o.

Odběratel:

Fakultní  nemocnice v Motole
Od"dělení nákupu SZM FN Motol

V Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol
lČ o: 00064-203

DlČ : CZ0006420g

Objednávka č í slo :  2736752
lD:

Datum :

31"4415

26.06.2o!9

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
K Č ervené mu dvoru 3t69l25a
13000 Praha 3-Straš nice

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol
Komunikač ní  uzel -2D

Přejí mka zbož í  Po 6:00 až  20:00, Út-Č t s:oo až  2O:0o, Pá 5:00-15:00

-Objednáváme u Vás:

99L5/79 Klinika zobrazovací ch metod UK 2. LF a FN Motol - angiografické  pracoviš tě



Název Poč et
1 LEO+ stent intrakraniální samoexpadibilní  nitinol 1 KS
5,5x60

álKS
( 02.o6.20L7 )

Celkem: 92 546,25

Dodávaný materiál musí  být v souladu se_ zákony 22l7gg7 Sb, a 26812014 sb.

cena dodávky se ří dí  smlouvou nebo poslední  cenovou nabí dkou .

Faktura musí splňovat vŠ echny náleŽitosti dané  zákonem č .235l2} o4 Sb. a musí  být zaslána
zároveň se zbož í m. Splatnost faktur je 60 dní .
Na dodací m listě i faktuře uvádějte vž dy č í slo naš í objednávky, j inak zbož í nemů ž e být
převzato a faktura vyří zena.
Dodávejte pouze celá balení .
ž ádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení ) té to objednávky.
ObjednávkY v hodnotě nad 50 OOO Kó bez DPH fakturujte až  pozveřejnění v registru smluv
ministerstva vnitra Č R v souladu s § 6 odst.] . zákona 4.34)l2o/5 sb, o registru smluv.
NenÍ -li dohodnuto jinak, považ ujte objednávku nevyří zenou do jednoho měsí ce za
zruš enou.

Ostatní  ujednání se ří dí  Obč anským zákoní kem (č .89/20] -2 Sb.)

BALLEO.5,5X60+  425208 Výr.č .:  OO35273L


