
Objednávka vydaná číslo OZTI20í01983 íZa

Odbératel :
' . Dodavatel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové
'

HpST 5_ r_ 0_

Sokolská 581 - Na Jeteloe 691'2

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 190 00 praha

ıčo: 00179906 Dıč: 0200179908 ICO: 25791079

Bankovní Spojení: Česká národní banka Telefon:
_

Číslo účtu: 2493951110710 FHXI 244 001 235
Plátce DPH: Ano E-mail: info@hpst.cz
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'

: . .
Preúpøkıáoám dodání 00; Datum WS a“ n' 4 3 2020

' Datum odeslání : 4.3.2020

Datum splnění :
Objednáváme u Vás :

č.ř. název položky množství mj předpoklad cena
- cenaímj celkem _

1. preventivní prohlídka LCMS, Spektrometr 1 177 560,02 17? 560,02
hmotnostní, týp: G6490A, vč. SG1144A202, i.č.
4035996

Celková částka : Kč 177 560,02

Dle cenové nabídky NAB-24?26-Y9V1_0

Požadovan
'

termin splnéni objednávky: 16.3.2020

Dodací podmínky: __

Dodavatel je povinen:

a) na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni výstavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivýoh plátc dané z přidané hodnotý abankovni čet

uvedený na faktuře je účtem, kterýje plátcem dané dle § 100 z. č. 2361200-1l Sb. zveřejnénr
b) veškeré případné vicepráce nebo navýšení sjednané cený nechat vždý'předem odsouhlasit, _
c] fakturu označit číslem této objednávkýl Montážní {dodací) list musi dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventárni číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka

kliniký, který zboží nebo službu převzal, jeho osobni číslo, podpis a razítko,

d) je-li před métern objednávkýr bezpečnostné technická kontrola (BTK) dle zákona č. 26612014 Sb., je nutné dodat objednateli protokol o jejim provedeni v souladu s tímto'

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

e) při plnéni'v hodnoté 50.000 Kč bez DPH a výššim doložit cenovou nabíd ku, která musi být před realizaci odbérateiem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se
zveřejnénim všech dokument dle platných právních předpis , -

fj dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech d vérných informacích, o nichž se dozvi při plnéni této objednávký nebo při činnostech s tímto plnéním
- souvisejících. Zejména se jedná o osobni daje pacient a jiných osob {identifikačni daje, informace o zdravotním stavu, podstoupené léčbé apod), informace o interním

provozu objednatele, ekonomické, fınančni, obchodni a strategické informace. Tento závazek dodavatele z stává v platnosti i po ukončení plnéní.
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Při nesplnéni téchto podmínek bude faktura vrácena l!!

Splatnost faktury je 30 dn od data uskutečnitelného zdanitelného plnéni.

Přijetim objednávký a zahájením prací dodavatel sou hlasi s podmínkami této o
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HF'ST, É.ż.ü„ Nabídka č.: NAü“24?2ú-Y9`Ul_ü

Na' 'JEÍÉÉCÉ' WE Pšażn ż á ; 'zwšıom
190 UG Pľšř'ìâ 9 Měna; _CŽK

TEĚÍFHX': .+420 2415!- 001 237235 üygra üuąš; PEHE? 'ÖUŠEl-í
iaiÖ-ıČ-z (czpswıøì'ë Ian: -ćız š m. 80? 18%*
Ema; žmai : mš mšäáwıısmı

db'ěrateš: _ _ _ __ _ _
Fakułtní nemücfžìce Hradec i-(ràšové K ntakt: Mälàk và ië řł
Süküšská SBl TEĚ: M20 4*?583252fš

'

500GB Hrafáčł: Kráiüvá Emaìš: małakúuajfäıifhmunìšz

Čísřú prúťìıšł tu P'agzř' z Mn žswí. (Zana za Słauš Cana prš-
łeešłˇıü'tkıs WZ) Săevë bez â'łiăëăä

. . _ bezüPH _
mamma šužhaz“ PM UHPMI; pšeżë në i-hžav 1 KS“ 28 1mm 28 108m
SQTQPMQUS iužhai- PM-Qüą vč. 'is' inezšhmııjć PM 1 KS. zá. maso zá'mü' ü

IUÉHPLC)
úO-zm-ıćırıčı _àsúü úiçš Gil ` z KS 215mm . 'či šoą'è'šz
úıQêO-Süüšç üiłzrvšš t Fiêż mvišàm _ z KS .5 1532.33 11 zúžzłóú
RMSi“ -Bëš Uniıfèrsaà Trapr ıfzıi-fügs; Nižš gęn .„ _2 KS - *:š :zač-ga 18 wıüć
üç šš-ı z? 'Mèťęršng davi è Sea; FE má; _Lť: S mpžš; až 1 KS Züfšjıa“ 2329,18
S ÉE-Zćiäá as'fše ES wąsh 'Se'ał éf'Płfš' J l KS 1' 32533. 132533
ü995~m8` _ 'wash Sea; Pš-'ızfžü :n nšżę Lç„1fš:›łc__ ší a. KS 1 9mm i .891,58
z üťzš-nćıáčıš - "

P n'żıtanıš: pump 'fm' ııüžšflšüo Séšies Li: z KS "í-ćzıııćš 3 2231,35?
.Gâzzá ül _ 'í leecìřčę Assembi? 'v' ' . ì KS `?- 2:15 „53' _ 1** Mä š
mna-8mm Sêať a êmhiı; üıznąrnj 12% ınfinšnf LC 1_ KS 155 5mm; - 155%.09
'DQGS ıľıQ Pnf p ear PE izq -ı fšnrhy LC. lfPK- J ` 4 KÉ; _ 2 80130 _ 11 'zàıćù-
6195846313? řł buišzvčı-(neždie SSTSšú replš enıent) kit zzăj ;1KS 8 gmgš? 8%?43?
nwm-230?- , P? 1:5 Erna SPF. _; _ - ı HS _ııáìsü _ . _ 1115530

žena _(tšez QP'H) 143mm:
DPš-'š zıevëì šü mam

Cena-si BPH Emi 33"? Ei n- ä

FEriTIĚa-HPST., '5435. šřł. zapsána v bchnd ím rëjstř w gradšł éín 'Mësìsšfýr'n _5fc;ı_.ı_dêm *.f Pražë, 'àęiüíi C, úìúžìéca ì'üjšęg! dñê 23% Šíma wga
_-NedI'ÍI-'łóil ààamüsta'tnüu-Snuâä tí tétü nahídìs ü nüb hüdrıš' pø mgnky BPS-Emihttp:Nıwwwhhpstıtłíübthüd mwpüdmmk?


