
objednávka vydaná črsın 0201911062319 1 za

Od běratel : Dodavatel :

Fakultní nemocnice Hradec Králově AQUA-CHEM|E SpøL 5 r, 0,

Sokolská 561 Pražská 1279716

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 102 00 Praha

ıčO: 46311200

Telefon: 266 721 624
ııčo; 00179906 Dıč; 0200179906

Bankovní spojení: Česká národní banka -

čisıø účtu: “ 2463951110710 FHXI 266 721 325

Plátce DPH: Ano E-mail: aquachemìe@aquachemie.cz

' D
'

: . .
Predpøkıáúam dodani 00: atum vystaven' 10 9 2019

Datum odeslání : 10.9.2019

Datum splnění :

IObjednáváme u Vás :

č.ř. název položky množství mj

1. BTK hlubokomrazícího kontejneru, Kontejner 1

Skladovací, typ: XLC 1200-F, vč. CEPA966101, i.č.
0275650000

2. BTK na hlubokomrazícím boxu, Kontejner Skladovací 1
cHART ıvıvE 1426cF-Ge-es ıvıDD, typ: rvıvE
14260F-GB-BB, vč. cABZ116311265, i.č. 4061891

3. BTK na hlub'okomrazicím boxu, Kontejner skladovací 1

Chart, týp: MVE 1426CF-GB-BB, v.č.
CAB2113190196, i.č. 4047166

4. BTK na hlubokomrazícím boxu, Kontejner skladovací 1

s roštem, typ: MVE 1400, vč. CVFT07L104, i.č.
4007699

'
5. BTK na hlubokomraz'ícim boxu, Kontejner skladovací, 1

- typ: CHART MVE 1426 CF, vč. CVFT060102, i.č. `

4022564
'

6. BTK na hlubokomrazícím boxu, Kontejner skladovací, - 1
f typ: XLC 1200F, v.č. OEPD99K103, i.č. 0263110000

Požadovaný termín splnění objednávky: 31.10.2019
Kontaktní osoba: Jandová Miroslava, Mgr., teì. 495 633 199

NS.: 6973 - TKU krýokonzervace

lDodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

a) na fakturu uvést prohlášení dodavatete o tom, že ke dnš výstavení fakturý není (je) veden v registru nespoiehlivých plátců daně z přidané hodnotýr a bankovní účet

uvedený na faktuře je účtem, kterýje plátcem dané dle § 100 z. č. 23512004 Sb. zveřejněn,

b) veškeré případné víceprace nebo navýšení sjednané cený nechat vždý předem odsouhlasit,

c) fakturu označit číslem této objednávký! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventámí čísto přístroje, čitelné jméno pracovníka

kliniký, který Zboží nebo stužbu převzal, jeho osobni číslo, podpis a razítko,
d) je-Ii předmětem objednávký bezpečnostně technická kontrola (BTK) dle Zákona č. 26672014 Sb., je nutné dodat objednateli protokol o jejím provedeni v souladu s timto

zákonem, dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osobýr dle § 64, § 65, § 66,

e) pñ plnění v hodnotě 60.000 Kč bez DPH a výšštm doložit cenovou nabidku, která musí být před realizaci odběratelem odsouhlasena. Zárove dodavatel souhlasí se

zveřejněním všech dokumentů dle platných právnich předpisů.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena l!!

Doba splatnosti fakturý je 30 dnů ode dne výstavení faktu rý.

Přijetim objednávkýa zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávký.

lIlìlbjednávající: Zahálka Petr, e-mail: petr.zahalka@fnhk.cz, tel.: 495 632 653
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DA OVÝ DOKLAD - FAKTURA/EVIDENČNI CISLO DOKLADU/VARIABILNÍ SYMBOL:19601

Pražská 1279/18- Sokolská 581

_ 1025 00' Praha 10
'

Diıč/ IČ; 0245311200/45311200

Dodavatel: - Odběratel:

AQUA _ CHEMIE, Sp ı. S nn. Fakultní nemocnice Hradec Králové

500 05 Hradec Králově

Peneznıustav: 1<BPra11a8
IČ: 00179906

P'rotolçolj vI jsou .nloženjz r v-.dokumentaci Tká ověústředny.

Čisıø -účmz . 1201446-01 110100
Příjemce: ' - v __
FN Hradec Králové

DIC. CZ00179906-
_

Tká ová ústředna _ “ ' '
Objednávka č.: OZT/ 19/06238 / Za

n.s. 6973 - TKÚ kryokonzervaee Ze dne: 10.9.2019 _I I
Datum vystavení: ' -30.--10_.2019
Datum uskutečnění plnění: 30.10.2019

Datum splatnosti: _ 29.11.2019

Předmět (rozsah) dodávky Množství KC/J 632%) (bez 'Kč (bez daně)

Pravidelná roční bezpečnostně technická kontrola,
- včetně kalibrace čidel. u kryogennich Zásobníkü a

vystavení kalibračních certifikátů: '

MVE 1200 inv.č. 027585, 028311

MVE 1400 - i.č. 4007699, i.č. 4022564, i.č. 4047166, i..č. '_
4061891 6 1.7750,00

'
1.06500,00

MV2301'nv.č.28310, 28309 Cryosyst. 2000 inv.č. 27983 3 6200,00 18600,00

Náhradní dily: _
' .

'

inline lter 11648945 4 715,00 _ 2860,00
propoj ovací kus CONN BRS 1./8 č.1012822 2 1046,00 “ 2.092,00

pne hni maaiái těsnění 1
'

2070,00 2070,00'

Pro hlasuj eme, Že ke dni vystavení faktury nej sme vedeni v registru nespolehlivých plátců DPH a bankovní účet uvedený na faktuře
je účtem, č. 2351'2004 Sb. zveřejněnkterý je plátcem daně dle § 109 zákona. '

Cena celkem' bez daně z přidané hodnoty 132 122,00 Kč
Základ daně z přidaná hodnoty Sazba daně .Da Z přidane' hodnoty “

1.32 122,00 Kč 21 %
'

27 745,62 Kč

Cena včetně daně z přidané hodnoty .

sleva, Záloha

159 867,62 Kč 7 “

K úhradě

- Vyřizuje: Ing. Ocknecht, tel. 28329054

Firma je Zapsána v Obchodním rejstříku

-1 59 867,62 Kč


