
Předmět: FW: Žádost o akceptaci objednávek za 01/2020
Od: Lenka Krakovská - BS PRAGUE MEDICAL CS <lenka.krakovska@praguemedical.cz>
Datum: 6.2.2020 8:58
Komu: Ing. Petra Kyriánová <petra.kyrianova@kkn.cz>

Dobrý den paní inženýrko,

níže uvedené objednávky akceptujeme, doplnila jsem k nim čísla výdejek, protože toto číslování je zřejmě pouze interní ve vaší nemocnici, ke
mně se objednávky dostávají s číslem výdejky dole uvedeným (zažluceno).

Přeji hezký den!

S pozdravem,

Lenka Krakovská
-------------------------------------------------------------
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
K Červenému dvoru 3269/25a
130 00 Praha 3 – Strašnice
T: +420 271 734 371
F: +420 271 734 171
E-mail: lenka.krakovska@praguemedical.cz
-------------------------------------------------------------

Společnost BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. upozorňuje, že tato zpráva nemá charakter jakékoliv nabídky, návrhu na uzavření smlouvy, nepředstavuje potvrzení ve smyslu ust. §1757 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ani veřejný příslib či jiné právní ujednání zavazující jejího odesílatele (společnost BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.) a rovněž se nejedná o přijetí návrhu na
uzavření smlouvy (dohody) či obchodní nabídky. Aby byl jakýkoliv potvrzovací dopis či nabídka nebo návrh smlouvy (dohody) závazný, musí být toto výslovně potvrzeno s uvedením, že se jedná
o takové potvrzení nebo také o změnu návrhu smlouvy (dohody), či případně, že se jedná o změnu obchodní nabídky, anebo z obsahu emailové zprávy nebo její přílohy musí jednoznačně vyplývat
(např. v podobě potvrzení objednávky), že společnost BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. do smluvního vztahu v podobě uzavření smlouvy s adresátem emailové zprávy vstupuje.

Tato zpráva je důvěrná a obsahuje informace určené pouze pro výše zmíněné příjemce. Pokud nejste jejím zamýšleným příjemcem, vezměte prosím na vědomí, že veškeré šíření, distribuce či
kopírování této zprávy a jejích příloh je přísně zakázáno. Pokud jste zprávu obdrželi omylem, uvědomte prosím okamžitě odesilatele a zprávu a její přílohy vymažte.

From: Ing. Petra Kyriánová <petra.kyrianova@kkn.cz>
Sent: Thursday, February 6, 2020 8:02 AM
To: Lenka Krakovská - BS PRAGUE MEDICAL CS <lenka.krakovska@praguemedical.cz>
Subject: Žádost o akceptaci objednávek za 01/2020

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

BS PRAGUE MEDICAL CS CARD068423 3.1.2020           230 486,85    výdejka č.
1/2020

BS PRAGUE MEDICAL CS CARD068768 10.1.2020
          162 194,45    výdejka č.
2/2020

BS PRAGUE MEDICAL CS CARD068961 21.1.2020
          204 877,20    výdejka č.
3/2020

BS PRAGUE MEDICAL CS CARD069144 29.1.2020
          162 223,00    výdejka č.
4/2020

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 
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Bezručova 1190/19,360 01  Karlovy Vary
Tel. +420354225007
Email: petra.kyrianova@kkn.cz

Přílohy:

KS_CARD068423.pdf 439 KB

KS_CARD068768.pdf 439 KB

KS_CARD068961.pdf 439 KB

KS_CARD069144.pdf 439 KB
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