
RE: SZM FN Motol 2590292 pro ABIONIC s.r,o.

Dobrý den, paní  t

potvrzuji přijet.i objednávky.

S pozdravem a přánim pěkné ho dne

Klinický specialista v audiologii

ABIONTC s.r.o.
Na Zr| gr42e !2, 120 00 Praha 2

-- ---Origina1 Messaqe-- - - -
From:
Sent:  Wednesday, Septembey 25, 2OL9 2z36 PM
To: 
Subject:  SZM FN Mot,ol 2590292 pro ABIONTC s.r.o.

Odběrate1:

Fakultní  nemocnice v Motole
Oddělení  nákupu SZM FN Motol

V Úvalu 84
] _50 18 Praha 5 - Motol

]Č o: oo064-2o3
DTČ : CZOOO64203

Objednávka č islo;  2590292
rD: 3217']2
Datum :  23.09.2019

Odesláno:25.09,2019
'15:16

Poč et
1Ks

Dodavatel:  Tel:
Fax: M

ABIONIC s.r.o.
Na Zderaze 1702/L2
] _2000 Praha 2

Vyři zuj e :

Tefefon,
Fax:

Přejí mka zbož i Po 6:00

-Objednáváme u Vás:
2154/40 Klinika uŠ nÍ ,

(190115980)
Název

1 Kochleární  implantát HiRes UIJTRA procesor Naida CI
Q90, elektroda MidSca} a
á 1- Ks cl-16oo-o4
( ze.t2.2oL7 2201-7 - 02385] .)

Celkem:

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikač ni uze1 -2D

až  20zoo, ú t-č t 5:00 až  20:0O, pá 5:O0-15:00

nosní , krč ni í JK 2 . LF a FN Motol - COS



420 000, 00

Dodávaný materiál musí  být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 26B/20L4 sb.

cena dodávky se řidi smlouvou nebo posledni cenovou nabí dkou.
Faktura musi splňovat vš echny nálež itosti dané  zákonem Č .235/2004 Sb- a
musí  být zaslána zároveň se zbož im. Splatnost faktur je 60 dní .
Na dodacim } istě i faktuře uvádějte vž dy č í slo naš i objednávky, j inak zboŽÍ
nemŮŽe být převzato a faktura vyřizena.
DodávejLe pouze celá balení .
ž áaáme-obrátem o zaslání  akceptace (potvrzení ) té to objednávky.
objednávky v hodnotě nad 50 o0O Ró bez DPH fakturujte aŽ pozveŤ elnění
v ieqistrú  smluv ministerstva vnitra č R v soufadu s § 5 odst.1
zákona 4. 34o/20/5 sb, o regisLru smluv.
Není -li dohodnuto j inak, považ ujte objednávku nevyří zenou do jednoho měsice
za zruš enou.
ostatní  ujednání  se řidí  obč anským zákoní kem (č .89/2012 sb.)


