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Objednávka vydaná Číslo OZTl'20101982 iZa

Odbératet : Dodavatel I
Fakultní nemocnice Hradec Králové

I I
HPST 5_ r_ [L

Sokolská 581 Na Jeteice 69/2

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 190 00 praha

IČO: 00179906 oıč: 0200179006 1005 25791079

Banknvni Spojení: česká národní hanka Te'efünľ
Číslo účtu: 2483051110710 FHXI 244 001 235

'Plátna DPH; Ano E-maiı: inf0@hpst.øz

Předpokládàm dodání do;
Datum vystaven: :

I 4.3.2020

Datum Odeslání : 4.3.2020

Datum spínání :
Objednáváme u Vás :

š.ř. název položky - množství mj předpoklad cena
cenal'mj celkem

'1. preventivní prohlídka generátoru dusíku, Generátor 1 '76 122,92 76 122,92
dusíku, typ: GENIUS 3010, vé. A1107'02Y, LČ.
4035996/3

Celková částka : Kč 76 122,92

Dodábí podmínky:
_
Dodavatel je povinen:

aj na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru
nespoiehlivvch

plátc dané z přidané hodnoty a bankovní šet
uvedenyr na faktuře je štem, kterýje plátcem dané dle § 155 zrš. 235f2054 Sb zveřejněn,
b) veškeré případ né vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhíasít,
c) fakturu oznacít šísłem této objednávkv! Montážní [dodací]list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelnéjméno pracovníka
kliniky, který zboží nebo službu převzat, jeho osobní šíslo, podpis a razítko,
d) je--ti předmětem objednávkyr bezpecnostné technická kontrola (BTK) die zákonac 258ř2i2ıt4 Sb, je nutné dodat objednatetí protokol o jejim provedeni v souladu s timto
zákonem, dodavatel doloží kopií oprávnšní o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby: dle ı§ 54, § 55, § 55,
e) prı plnání v bodnoté 50000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musi být před realizací odbératelem odsouhlasena Zárove dodavateí souhlasí se
zveřejněním všech dokument dle platných právních předpis ,
f) dodavatel se zavazuje zachovávat mišenlivoä o všech d věrnvch informacích, o nichž se dozví pñ plnění této objednávkv nebo při činnostech s tímto płnéním
souvisejících Zejména se jedná o osobní daje pacient a jiných osob (identíiìkášní daje, informace o zdravotním stavu, podstoupené Iécbé apodJ, informace o interním
provozu objednatele, ekonomické, nanšní, obchodní a strategické informace. Tento závazek dodavatele z stává v platností i po ukončení pl néni.

F'ñ nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena l!!
Splatnost fakturvje 35 dn od data uskutečnitelného zdanitelného plnéní.

P jetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této obje

_f›.
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Dođavatei: _ _
H PST. 51.0. Nahí iâša č.: Nàiš íłdâćìö üămfı
Na łeteìce 69;? Pëatn gi án; 25.03.2028

190 -O Praha 9 Měna; CZK

TešfFax: +420 2424 üül 231035 _ vyprac vašz PEÍF üušřfk
(nič) čč; {cz)25?ê1šš?<š mi; +420 724 857' 13g

LQÍQÉUM Emaiš: mušękíšıìhnšuı

üdbëž'ateii __ _
'Fakułtní nemücnice Hradec Kráľmrá _ Künta'šát: Maiáküuájaną
Sük iská 581 115:; +420 495832529 __
50905 Hra šer.“ Krái vé Email: małaküvajĹâjìřh k.ı:unì. :z

Čísł prüdukftu
I

Fiąpñš M žství Cena za Sleva Cwapa
jeđršütku [3%] :sševě ine: Emi-.E
hez-BFH

PSNZPMĹJSB Słuăba: Při, gen'ęráìorštvřšwm'presorüuý l KS žì'ìüü ü Zlšüü ü
08-*9łłü? Genius š lü 'ŠPIE Mil-03) Ami. Mai t. Kit l KS 41 611,5Ěl' ál 511.50

Éenaüz z DPI-I) 62 911.50

ü ízì šj 13211.42
Cena a BĚH [ĹZKI T6' 3.522,92
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