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On 9 Sep 2019, at 12:23
Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
V Úvalu 84
150 l8 Praha 5 - Motol

Objednávka č í slo: 27 38396

I D:
Datum:

32045l
09.09.2019

tČ o: oooo4-203
DI Č : CZ00064203
Euromedical

Rozýnova12
169 00 Praha6

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol
Komunikač ní vze| -2D
Přejí mka zbož í Po6:00 až 20:00,Út-Č t 5:00 až 20:00,pá 5:00-15:00
-Objednáváme u Vás:
2I 39l40 KKVC pro dospělé - Kardiologická klinika pro dospělé UK 2.LF a FN Motol
- katettizač ní sály
(190l09450)
Nazev
Poč et
l ASAHI FI ELDER XT drát vodí cí diagnostický PTCA
2BAL
0'014's' lrajglrli 1 90crnP TCA
á5KS
AGP140002
2 ASAHI SI ON drát vodí cí PTCA 180cm ZAHNUTÝ
2BAL

á5KS

3

AHWl4R001.I
DRÁT voDÍ CÍ pTCA - ASAHI SI oN BLUE 0.014,, S.180 pTCA

4

BAL

á5KS

AHWl4R0O4S

Celkem:

I 35 5I 9,95

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22ll997 Sb. a268l2014 Sb.
Cena dodávky se ří dí smlouvou nebo poslední cenovou nabí dkou.
Faktura musí splňovat vš echny nálež itosti dané zákonemč .23512004 Sb. a
musí být zaslánazé roveňse zbož í m. Splatnost faktur je 60 dní .
Na dodací m listě i faktuře uvádějte vž dy č í slonaš í objednávky, jinak zbož í
nemů ž ebytpřevzato a faktura výí zena.
Dodávejte pouze celá balení .
Zádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení ) té to objednávky.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kó bez DPH fakturujte až pozveřejnění
v registru smluv ministerstva vnitra Č Rv souladu s § 6 odst.1
zákona4.34012015 sb, o registru smluv.
Není -li dohodnuto jinak, považ ujte objednávku nevfí zenou do jednoho měsí ce
za zruš enou.
Ostatní ujednání se ří dí Obč anslqým zákoní kem (č ,89/ 2012 Sb.)

