
Objednávka vydaná Číslo OZTI'191'0463? ř Za

Odbératel : Dodavatel :

Fakultní nemocnice Hrad-ec Králové HPST S_ r_ CL

Sokolská 581 Na `Jetelce 6912

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 19000 praha

IČ: 00179906 DIČ: c200179900 IC: 25791079

Bankovní Spojení: Česká národní banka Te'efon:

caıú účtu; 2483951110710 _ Fa* 244 001 235
Plátna DPH: Ano 5015111 i“f0@hrJSł-02

Datum vystavení : 28.8.2019
Předpokládám dodání do:

Datum odeslání :

Datum Splnění :
Objednáváme u Vás :

č_ř_ název položky
'

množství mj předpoklad cena
_ cenařmj celkem

1, preventibní údržba dusíkového generátoru, Generátor 1 121 400,51 121 400,51
dusíku, typ: GENIUS 3010, vc. A1107027, to.
403599613

Celková částka : Kč 121 400,51

Dodací podmínky:

Dodavatel je
povinen:

a) na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystaveni faktury není (jej veden v registru nespolehlivých plátců dané Z přidané hod noty a bankovní účet
uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem dané dle § 109 z ożaářžůůćl 5„b. zveřejnén, _ ,_ __ __
b) veškeré případné vicepráoe nebo navvšení sjednané cenyr nechat _vžd'_-.1r předem odsouhíasit,

' -

c) fakturu označit cislem této objed návkv! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, vvrobní a inventární cislo přístroje, citelnéjmérìo pracovníka
klínikv, kterv zboží nebo síužbu převzal, jeho osobní cislo, podpis a razítko,
d) je Ii předmětem objednávky bezpečnostné technická kontrola (_BTK) dle zákonač. 268112014 Sb., je nutné dodat objednateíí protokol o jejím provedeni v souladu s timto
zákonem, dodavatel doloží kopií oprávněni o školení osob u výrobce nebo autorizované osobv dle § E4, § 65, § EB,
é) pˇľl plhénl v hodnotě 50. 000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odbératelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se
zveřejněním všech dokumentů dle platnvch právních předpisů

Pñ nesplnění téchto podmínek bude faktura vrácena !!t
Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystaveni fakturv.

F'říjetim objednávky a Zahájenim praci dodavatel souhlasí s podmínkami t"

Objednávající: Zahálka Petr, e-mail: petr.zahalka@fnhk.cz, tel.: 495 832 853

IDatum: 28.8.2019 N03EXT01__Objed navka Strana; 1/1



šrodejni nabídka

Dodavatel:
HF'ST, S.r.o. Nabidka č.: NAB-Q'IBBö-MERLÚNa .Jetelce 69/2 Platnost do: 25.0?.2019190 00 Praha 9 Měna: [32KTol Fax: +420 244 001231/255 Vypracoval: Bohumil Hornät(DIG) ıč: (0753257531079 mi: +420 130588591ini rmhnsmz Em iı; “

Odběratol:
Fakultní nomooníoe Hradec Králové Kontakt: Maläková JanaSokolská 551 Toi: +420 49585252950005 Hradec Králové Email: malakovaj®lfhk.cuni.cz

Číslo
1

Popis Množství Cana za Slova Cena pm;produktu
jednotku [91%] nlnvě bo:
bez DPH DPHPSNEPMC_03 Generátor čtyřkornpnresorový. PM .'20 600,00 20 600,0008-940? Genius 3010 (Pro A14-05}Ann. Maint. 1 4? 6370,00 47 Bľü üKit . .

08*8141 Compressor Assembly. Vorlon Inc. 'l 32 061,00 ' 32 06100Packaging

Cana (bez DPH) 100 331,00
DPH (21%) 21 069,51

Cana a DPH [CZK] 121 400.51

invıč. 405.?5996

Sáně. MLDÍ-U ľ

Firmła Hľ-'iSTł s-r.o. go zap ána v Obchodním reistřìlłu vodonëm Měst lqýrn souđom v Pro: .'odr l C. vložka 70568,'_'
dno 24. srpna1990. Nođíinou a oornostamouçsoučástí této nabidky jsou
http://www.hpst.nzfobonoa-podminky

"Obchodní podminky HPST".

Vypmoovał/a Bohumii Homát, dno 25.06.2019


