
Objednávka vydaná 'ČÍSIO OZTf20i01980 i Za

oúhèrateı z Düdavàteł =
Fakultní nemocnice Hradec Králové HPST $_ L 0_

søkøıská 581 Na Jeieıøe ss'iz

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 190 00 praha

ıČo: 00179906' DIČ: 0200179906 ICO: '25791079
Bankovní spojení: Česká národní banka Telefon:

Čisrn účtu: 2463951110710 FHXI 244 0.01 235
Plátçe DPH: Ano E-mail: info@hpst.cz

'- . , v . . . Datum vystavení : 4.3.2020Pozadovaný termın splnenı objednavky: _'
Datum Odeslání : 4.3-2020

Objednavame u Vas :
Datum Splnění:

. či název pnıøžky množství mj předpoklad cena
cenaimj celkem

'1. ' preventivní prohlídka plynového chromatografu. ` '
1 83 838,90 '63 838,90

Chromatograf plýnovýı typ: 78908, v.Č. CN17043017,
Č. 406474?

'
Celková Částka : KČ 63 838,90

Dodacipodmínký: -_ '_ .“-.- _' š;-
Dodavateljepovinen:

'
__ . __ _ Í

_
a) na fakturu ıı'urégt ngnhlášępi dnd uatglę n fnm ŽE!lm! rirgi ı._n;5ł_e_u._ıe í feılça: není
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negıEłł-u neăpcł hıi n_,ì_.:_h__ nl etcüu.-ı____
uvedený na faktuře je L'rČtem kterýje plátcem danČ dle § 109 z. Č. 235f2004 Sb. zveřejněn -
b) veČkerČ případná vicepráce nebo navýČeni sjednané cený nechat_vČdý předem odsouhlasit
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c)fakturu označit Číslern tČto objednávký! Montážní _(dodaci) list musí dále obsahovat nákladové
střČdisko

výrobní a inventární Číslo
__přistroje ČitelnČ

jmČno
pracovníka_kliníký který zboží nebo službu převzal.. jeho osobní Číslo, podpis a razítko

zákonem. dodavatel doloží kopii oprávríČní o školení osob u výrobce nebo autorizovaná osobý dle § 64 § 85 § BB
d)je--Ii předmětem objednávký bezpecrýšstnČ technická kontrola (BTK) dle zákohąČ. 258i'2014 Sb. ,je nutnČ dodat objednáteli protokol o jejim provedeni v souladu s timto

. ' e) p_ñ plnČ_ni v hodnotČ 50.000 KČ _bez DPH a výČČim doložít cenovou nabidku která musi být před realizaci odbČrateiem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí
_sezveřejnČnim vČech dokumentů dle platných právních předpisů

- f) dodavatel se zavazuje zachovávat mlČenlivost o všech dùvČmých informacích, o nichž se dozví přı pInČní této objednávký nebo při činnostech s tímto plnČnirn

provozu objednatele ekonomická nanČní obchodni a strategické informace. Tento závazek dodavatele zùstČvČ v platnostíı po ukončení plnČni.

Při nesplnČni tČchto podmínek bude faktura vrácena l!!
Splatnost fakturý je 30 dnù od datauskuteČnitelnČho zdanitelného plnČní.

Pñjetím objednávký a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami tČto objednávky.

souvisejících. Zejména se jedná o osobni údaje pacientů a jiných osob (identi kaČní údaje informace o zdravotním stavu podstoupená IČČbČ apod.) informace o interním
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Faktura - daňový doklad
'

E.: 4002001819
Dodavatel:

HPST. 5.120.

Na .Jetelce 69;'2

19000 Praha 9

Česká republika

.Adresa banky:

ıć: 25?'910?8
DIČ: (3225101017551

Teí.: +420 244 001 231

Web: wwwhpstcz

Email! info@hpst.cz

Název banky: Raiffeisenbank CZK

Čiele účtu: 1049900215500
IBAN: 025655000000000016499002

Kód SWłFT: RZBCCZPP

Hvězdova 11161213. Praha 4. 14000. CZ

Firma je Zapsána v OR vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C. vložka 70568.

Číele ehge ınávlzv; '02020101980120
Zakázka číslo: 8220-25202

4002001819Variabilní symbol:

Odběratel:

Fakultní nemocnice Hradec Králová
ÚKBD
Sokolská 581
50005 Hradec Králová 5
Česká republika

ıć: 00119900
DIČ: _ 0200110908

Dodací adresa:

Fakultní nemocnice Hradec Králová
ÚKBD
Mudr. Jana Maíáková
Sokolská 581
50005 Hradec Králová 5
Čeeká republika

DUZP:
Datum splatnosti: 29. 4. 2020

19. 3. 2020 Platební podminky: Splatnost 30 dnů
Způsob dodávky: `

Za olı'lan.r výše-uvedených produktů byl! uhrazen poplatek do systemu EKG-HOM. Naše spolecnost má uz
.elektroodpad v rámci REMásystemu. Intormace o sběrných místech na emasz-.lstemez `Ill"

Datum dokladu: 30. 3. 2020

v v. Částka
cieıe Pepe - - Mn. lvu cene ze lvu Sleve 9:. DPH se casŠHbEz včetně

'I DPH

_ AzecPMcmDs- elnžhe: PM GC. 1. kenál -1 ke . 18 700,00- _ 21 . 18100.00 22 021.00
AZGCPMCJ 1

'
Služba: PM GC. add. HSS

'
Í 1 ks B 500.00 21 8 500.00 10 285.00

AZGCBTKJS - eiežee: 8Tl< 01: - heeklist
'

1 ke 5 000.00 21 5 000.00 8 050 00
HPST

_
' Spotřební materiál .

(51544-80530 _ GC Split `1.1t Replácement '
_ 1 . ks 4 113.25 21 4 113.25 . 4 91'? 03

- "ˇ' '
Cartridgeíłfpk - 'Ť _ .'z _- 'Ť :f _- 'Ě' . .':ˇ

1-60-2535-5 ESDeáCtÍvated *.530n'lm X 5m - 'Id
'

_ ks 2 131.56
'

21 2 131.56- 2 579 19'
04550-00125 789m Semi'znie Prehe. 1 ke "

14491.08 ˇ
21 14 491.08 1? 541.41

Deactívated
z

. ł ł _. ı-
' _ - . "CelkemąCZK bez DPH t 52 941.3?

._
' - _cáetke DPH 1.11 117.19

celkem 02K včetně DPH 04 059.66

vvnekı [eız HPSnoLEHKe
5mm 1 11 Www.hpst.cz


