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Potvrzeni přijeti objednávky od firmy B. Braun - SZM FN Motol 2075941
pro B.Braun Medical s.r.o.
BBMCZ Prodej,,,,, mail Odesláno:11.22.201910:27
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vážený zákazníku, // Dear CustomeC

Vaše objednávka/požadavek byl přijat ke zpracování // This l'S an automatic response generated by
our system - your order/request has been accepted for processing.

Děkujeme Vám za objednávku/za požadavek a přejeme Vám příjemný den. // Thank you very much
for your order/request and have a nice day.

Rádi bychom Vás informovali o provozu během vánočních svátků.

Objednávky přijaté v pondělí 23.12.2019 do 14.00 hodin budou dodány v pondělí 30.12.2019.

Objednávky šicího materiálu a nástrojů přijaté 19.12.2019 do 14.00 budou dodány v pondělí 30.12.2019.

Poslední objednávky v tomto roce pro dialýzy, prosím odešlete ve čtvrtek 19.12.2019 do 12.00 hodin. Termín
dodáni na místo určení bude pro tyto objednávky v ponděh30.12.2019.

První doručení objednávek pro dialýzy v roce 2020 je v úterý 7.1.2020- termín objednání nejpozději ve
čtvrtek 2.1.2020 do 10 hodin.

Prosíme Vás o zajištění dostatečné zásoby dialyzačních materiálů pro Vaši nemocnici/dia|yzační středisko.

Referentky Zákaznického centra společnosti B. Braun Medical // Customer Service B. Braun Medical

*************************************************************************
Česká republika
Slovensko.'

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
2075941
V Úvalu 84
150 18 praha 5 - Motol
22.11.2019

IČO: 00064-203

Objednávka číslo:

ID : 327996
Datum :



r

DIČ: CZ00064203 Dodavatel: Tel:

Fax:
B.Braun Ĺvlea].cal s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 praha 4

vyřizuje:

Telefon:
Fax:

Dodejte na adresm
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D

přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Ut-Čt 5:00 až 20:00, Pá

5:00-15:00

-objednáváme u vás:

Název
Počet
1 Stříkačka OMNIFIX se závitem , LL 50 ml '
50 KART

á 100 KS 4617509F
( 04.11.2016 637385)

2 Stříkačka OMNIFIX se závitem, LL bez latexu 20 ml
3 KART
á 800 KS 4617207V

( 04.11.2016 637385)
3 Infuzní set Spike s filtrem 1,2um DEPH free
20 BAL
á 20 KS KM1EE148X
4 Infuzní souprava - INFUSOMAT SP standart 250cm
10 KART
á 100 KS 8700036SP
Celkem
255 445,52

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a
268/2014 Sb.

Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.
235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60
dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší
objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.
Dodávejte pouze celá balení.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této
objeCĹnávky.
objednávky v hodnotě nad 50 000 KC bez DPH fakturujte až



pozveřejnění
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1
zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv.
Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do
jednoho měsíce
za zrušenou.
Ostatní ujednání se řídí občanským zákoníkem (Č.89/2012 Sb.)

The information contained in this communication is confidential, may be
attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for
the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this
e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part
thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this
communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy
this communication and all copies thereof, including all attachments.
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