
Pro:

Kc; l: ie:

í \ t l vědotní :
Picrfnlňl:  RE: SZM FN Motol 2594690 pro ABloNlC s.r.o.
Od: - pondělí  18.05.2020 09:47

Dobrý den, paní  l
děkujeme za zaslání  oblednávky č . 2594690 a tí mto potvrzujeme její  přiletí

S pozdravem a přání m pěkné ho dne

Klinický specialista v audiologii

ABTONIC s. r. o.
Na Zderaze 12, 120 00 Praha 2

-----Original Message-----
From:
Sent:  Monday, May 18, 2a20 9:37 AM
To: 
Subject:  SZM FN Motol 2594690 pro ABTONIC s.r.o.
A^ hx--l ^  1 .Vulc!dLca.

Fakultní  nemocnice v Motole
Oddělení  nákupu SZM FN Motof

V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motof

rČ o: 0OO64-2O3
DIČ : CZ00O 64203

Objednávka č í slol. 2594690
]D :  3 43546
Datum :  18.a5.2a2a

Dodavate1 :  Te_I  :

Eax: M

ABTONTC s. r. o.
Na Zderaze l102/12
12000 Praha 2

Dodejte na adresu:
SZM FN Moto1
Komunikač ní  uzef -2D

ú t-č t 5: OO až  2O: OO, pá 5: O0-15: OO

Vyři zuj e :

Přejimka zbož i Po 6:O0 až  20:00,

,Objednáváme u Vás:
2154/40 K] inika uš ní , nosní , krč ni UK 2, LF a EN Motol - COS

( 20005 91 43)
Název

1 Kochleárni implantát HiRes
CI  QgO, elektroda MidScala
álKS
( 25.03.20L9 Z207l -023851

ULTRA 3D procesor Naida

CI -1601-04
)

Poč et
1Ks

Celkem:
594 550,00

Dodávaný materiál musi být v souladu se zákony 22/1991 sb. a 268/2aL4 sb.

Cena dodávky se ří dí  smfouvou nebo poslední  cenovou nabidkou.



Faktura musi splňovat vš echny nálež itosti dané  zákonem č .235/2aO4 Sb. a
musí  být zaslána zároveň se zbož im. Splatnost faktur je 60 dní .
Na dodacim listě r faktuře uvádějte vž dy č í slo naš i objednávky, j inak zbož í
nemů ž e být převzato a faktura vyří zena.
Dodávelte pouze ce]_á baleni,
Žádáme obratem o zasfání  akceptace (potvrzení ) té to objednávky.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kó bez DPH fakturujte až  pozveŤ ejnění
v registru smfuv ministerstva vnitra Č R v souladu s § 6 odst.1
zákona 4. 34a/2a/5 sb, o registru smluv.
Neni-li dohodnuto j inak, považ ujte objednávku nevyří zenou do 1ednoho měsí ce
za zruš enou.
Ostatní  ujednání  se řidí  Obč anským zákonikem (č .89/2012 Sb. )


