
Objednávka vydaná číslo OZTI201'01980 f Za

Odběratel :
' ' ' I

Dodavatel :

Fakultní nemocnice Hradec Králově HpST 5_ r_ 0_

Sokolská 581 Na .Jetelce 89 2

500 05 Hradec Králově - Novy Hradec Králově 190 00 praha

IČO: 00179906 DIČ: 0200179906
IČO: 25791079

Bankovní Spojení: Česká národní banka Telefon:

cisıø účtu: 2483951110710
' FHX'I- 244 001 235

Plátce DPH: Ano E-maíl: info@hpst.cz

Datum v stavení : 4.3.2 20P eúpnkıáaám dodání do; y - O
Datum odeslání : 4.3.2020

Datum Splnění :
Objednáváme u Vás :

č. . název položky množství mj p edpoklad cena
cenafmj celkem

1. preventivní prohlídka plynového chromatografu, 1 83 838,90 83 838,90
Chromatograf plynový, typ: 7890B, vč. CN17043017,
í.č. 4064747

Celková částka : Kč 63 838,90

Požadovany termín 'splnění objednávky: 18.3.2020 “

Dodací podmínky:
Dodavatel je povinen: "

a) nafakturu uve'st prohlášení dodavatele o tom, že ke dní vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivych plátc daně z p idaná hod noty a bankovní čet
uvedeny na faktu e je účtem, kteryje plátcem daně dle§ 109 z. č. 235 2004 Sb. zve ejněn,
b) veškerá p ípadně vicepráce nebo nevyšení sjednaně ceny nechat vždy p edem odsouhlasít,
c) fakturu označit číšlem těto objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové

st edisko,
vyrobní a inventámí číslo

p ístroje,
čitelně jměno pracovníka

kliniky, ktery zboží nebo službu p evzat, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
d) je-li p edmětem objednávky bezpečnostně technická kontrola (BTKj dle zákona'c. 288 2014 Sb., je nutně dodat objednateli protokol o jejim provedení v souladu s timto
zákonem, dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u vyrobce nebo autorizovaná osoby dle § 84, § 55, § 58,
e) p i plnění v hodnotě 50. 000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabidku, která musí byt p ed realizací odběratelem odšounlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se
zve ejněním všech dokument dle platnych právních p edpis ,
f) dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlívost o všech d věrnych informacích, o nichž se dozví prı plnění těto objednávky nebo pn činnostech s tímto plněním
souvisejících. Zejměna se jedná o osobní daje pacient a jinych osob (identi kační daje, informace o zdravotním stavu, podstoupeně lěčbě apod), informace o interním
provozu objednatele, ekonomická, finanční, obchodní a strategická informace. Tento závazek dodavatele z stává v platností i po ukončení plnění.

P i nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!
Splatnost faktury je 30 dn od data uskutečnítelněho zdanite něho plnění.

P jetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami těto objednávky.
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