
Předmět:  FW: Žádost o akceptaci objednávek za 01/2020
Od: OBJEDNAT JNJCZ <objednat@its.jnj.com>
Datum: 6.2.2020 10:45
Komu: "petra.kyrianova@kkn.cz" <petra.kyrianova@kkn.cz>

Vážený zákazníku,

Potvrzujeme přije  VašIch objednávek č.: 2SZM068707, 2SZM069070 , 2SZM069239 (s výhradou správnos  veškerých poskytnutých údajů).

V případě, že výše jednotlivé objednávky přesahuje částku 50.000,- Kč (bez DPH), dovolíme si upozornit, že v souvislos  povinnos  zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnos  některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, či dle jiných právních předpisů; požadujeme chránit před vyzrazením údaje a informace, které mají
charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona (např. informace týkající se cen dodávaného zboží). Uvedené údaje požadujeme nezveřejnit, resp. před zveřejněním je
znečitelnit.

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Johnson & Johnson s.r.o.

Oddělení zákaznických služeb

tel.  227 012 200
fax. 227 012 14
email:objednat@its.jnj.com

From: Ing. Petra Kyriánová <petra.kyrianova@kkn.cz>
Sent: Thursday, February 6, 2020 8:21 AM
To: OBJEDNAT JNJCZ <objednat@its.jnj.com>
Subject: [EXTERNAL] Žádost o akceptaci objednávek za 01/2020

WARNING: This email originated from outside the company. Do not click on links unless you recognize the sender and have confidence the content is safe. If you have concerns about
this email, send it as an attachment to ‘SuspiciousEmail@ITS.JNJ.COM’.

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o akceptaci objednávek od KKN a.s.

Objednávky zasílám v příloze.

Jedná se o akceptace těchto objednávek:

Firma Objednávka Datum vystavení Částka
Johnson & Johnson 2SZM068707 10.1.2020           170 465,01   
Johnson & Johnson 2SZM069070 24.1.2020             78 595,82   
Johnson & Johnson 2SZM069239 31.1.2020           109 045,00   

Moc Vám děkuji a přeji krásný den.

-- 
S pozdravem

Ing. Petra Kyriánová
referent statistiky a controllingu
Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
nemocnice v Karlových Varech 
Bezručova 1190/19,360 01  Karlovy Vary
Tel. +420354225007
Email: petra.kyrianova@kkn.cz

Přílohy:

2SZM068707.pdf 438 KB

2SZM069070.pdf 437 KB

2SZM069239.pdf 437 KB
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