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Na vědomí.
 
JM
 

From:  
Sent: Monday, January 13, 2020 11:51 AM
To: 
Subject: RE: Objědnávka na rok 2020
 
Dobrý děn,
Prijímámě objědnávka na rok 2020
 
Hězký děn
 

 | O2 Czech Republic a.s.
Key Account Manager
Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4
M 

 

From:  
Sent: Monday, January 13, 2020 9:22 AM
To: 
Subject: Objědnávka na rok 2020
 
Dobrý děn,
Na základě rámcové smlouvy objědnávámě služby SMS brány pro rok 2020.
 
Dále Vás žádám o potvrzení objednávky v co nejkratší dobe z důvodů naší povinnosti objednávků zadat do registrů
smlův vedeným Ministerstvem vnitra ČR. Bez potvrzení nelze plnit objednávku.
 
V prípade nedisponování vzorů pro potvrzení objednávky, zašlete prosím potvrzení v tele e-mailů, který můsí být
v prepisovatelné forme. Sken potvrzení není možné akceptovat.
Predem velice dekůji.
 
 
S pozdravěm
 
 

vědoucí oddělění podpory rízění IT
 

STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Tělěfon: 

 

www.sukl.cz
 

 
 
 

Obsah této zprávy má výlucně komunikacní charaktěr. Něprědstavujě návrh na uzavrění smlouvy ci na jějí změnu ani prijětí prípadného návrhu. Smlouvy ci jějich změny jsou
spolěcností O2 Čzěch Rěpublic a.s. uzavírány v písěmné formě něbo v podobě a postupěm podlě príslušných všěoběcných podmíněk spolěcnosti O2 Čzěch Rěpublic a.s., a
pokud jsou dohodnuty všěchny nálěžitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písěmného pověrění. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně
v písěmné formě, vlastnorucně poděpsané něbo s uznávaným ělěktronickým podpisěm. Podmínky, za nichž O2 Čzěch Rěpublic a.s. pristupujě k jědnání o smlouvě a jakými sě

http://www.sukl.cz/



rídí, jsou dostupné zdě. 

Thě contěnt of this měssagě is intěnděd for communication purposěs only. It doěs něithěr rěprěsěnt any contract proposal, nor its aměndměnt or accěptancě of any potěntial
contract proposal. O2 Čzěch Rěpublic a.s. concluděs contracts or aměndměnts thěrěto in a writtěn form or in thě form and thě procědurě in accordancě with rělěvant gěněral
těrms and conditions of O2 Čzěch Rěpublic a.s., if all rěquirěměnts arě agrěěd. Čontracts arě concluděd by an authorizěd pěrson ěntitlěd on thě basis of a writtěn
authorization. Čontracts on a futurě contract arě concluděd solěly in a writtěn form, sělf-signěd or signěd by měans of an advancěd ělěctronic signaturě. Thě conditions unděr
which O2 Čzěch Rěpublic a.s. něgotiatěs contracts and unděr which it procěěds arě availablě hěrě.

http://www.o2.cz/spolecnost/transparentnost-pri-vyjednavani-o-smlouve/
http://www.o2.cz/spolecnost/en/transparency-in-contract-negotiations/



