
Pro:
Kopie;
NJa vědotní :
Předmňt:
$ri:

RE: SZM FN Motol 2590278 pro AB| ON| C s.r.o.
. pondělí  23.09.2019 12:40

Dobrý den, pani ,

potvrzuji přijetí  objednávky.

S pozdravem a přánim pěkné ho dne

ABIONIC s.r.o.

Na Zderaze 1102/72, 120 00
Praha2-Nové Město
www. abion ic . cz
www. advancedbionics . com

-----O:: iqinaf Message-----
From:
Seni_: Monday, September 23, 2079 12:15 PM
To:
Subject:  SZM FN Motol 259a218 pro ABIONTC

Odběratef:

Fakultni nemocnice v Moto_Le
Odděleni nákupu SZM FN Motol

V Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol

I č o:  OOO64-2O3
DIČ : CZOOa64203

s.r.o

Objednávka č í s]_oz 259021B
ID :  321150
Datum :  23,09.2079

Dodavatef :  Te.L:
Fax: M

ABTONIC s. r. o.
Na Zderaze I102/12
12000 Praha 2

Dodejte na adresu:
SZM EN Motol
Komunikač ni uzel -2D
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Přejimka zbož i Po 6:00

-Objednáváme u Vás:
2152/40 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hJ-avy a krku UK
Motol - operač ní  sá]_

Název
1 Kochleárni implantát HiRes ULTRA procesor Naida CT

Q90, elektroda MidScala
á 1 Ks CT-16O0-04
( 28 .12.2071 Z20I1 -023851 )

Cef kem:
594 550,00

Dodávaný materiál musí  být v souladu se zákony 22/199'1 Sb. a 268/2OI4 Sb.

cena dodávky se ří dí  smfouvou nebo posledni cenovou nabidkou.
Faktura musí  splňovat vš echny nálež itosti dané  zákonem č .235/20O4 Sb. a

1.LF a rN

Poč et
1Ks



musi být zasfána zároveň se zbož í m. Splatnost faktur je 60 dni,
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.
Dodávej te pouze ce]_á baleni.
Žádáme obratem o zasláni akceptace (potvrzeni) té to objednávky.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kó bez DPH fakturujte až  pozveŤ ejněni
v registru sm.Luv ministerstva vnitra Č R v souladu s § 6 odst.1
zákona 4. 34a/20/5 sb, o registru smluv.
Není -li dohodnuto j inak, považ ujte objednávku nevyří zenou do jednoho měsí ce
za zruš enou.
Ostatní  ujednáni se ří dí  Obč anským zákoní kem (č .89/2012 Sb. )

'uio "orava 
byla zkontro]ována na viry programem Avast Anti_virus.

https :  /  /www. avast. com/antivirus


