
RE: SZM FN Motol2595065 pro ABloNlC s.r.o.
- pátek 29.05.2020 12:20

Dobrý den, paní  ,

potvrzuj i pří jetí  ob 1ednávky.

S pozdravem a přání m pěkné ho dne

ABIONTC s.r.o.

Na Zderaze I102/12, 120 00
Praha2-Nové Město
www. abion ic . cz
www, advancedbionics . com

-----Original Message-----
From:
Senu: Friday, May 29,
To: 
Subject:  SZM FN Motol

Odběratel:

Fakultní  nemocnice v Motole
Oddělení  nákupu SZM FN Motol

V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

tč o:  00064-2O3
DTČ : CZOOO 64203

PM

ABTONIC s,r.o.

Obj ednávka č is1o :  2595065
ID :  3 44836
Datum :  29.05.2a2a

Dodavate1: Te]_:
Fax: M

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

Dode j t-e na adresu:
SZM FN Moto]
Komunikač ni uze1 -2D PŤ ejí mka zbož i Po

20:00, Pá 5:00-15:OO

3D procesor Naida

-1601-04

Poč et
2Ks

2O2a 12:L5

2595065 pro

6:aa až  20:.OO, Út-Č t 5:OO až

,Objednáváme u Vás:
2I54/40 Klinika uš ní , nosní ,

(200065693)
Název

krč ní  VK 2. LF a FN Motol - COS

1 Kochleárni implantát HiRes ULTRA
CI  Q9O,elektroda MidScala

álKs CT
( 25.03.2019 Z20 17-023851)

Ce]  kem:
11B9 100,00

Dodávaný materiá]_ musí  být v souladu se zákony 22/1991 sb. a 268/2OI4 sb.

Cena dodávky se řidí  smfouvou nebo posIední  cenovou nabí dkou.
Faktura musí  splňovat vš echny nálež itosti dané  zákonem č .235/2aa4 Sb. a
musi být zaslána zároveň se zbož í m. Splatnost faktur je 60 dni.
Na dodacim listě i faktuře uvádějte vž dy č islo naš i objednávky, j inak zbož i

I



nemů ž e být převzato a faktura vyří zena
Dodávejte pouze celá balení ,
Zádáme obratem o zasláni akceptace
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kó
registru smluv ministerstva vnitra
340/20l5 sb, o registru smluv.
Neni-li dohodnuto j inak, považ ujte

(potvrzeni) té to objednávky.
bez DPll fakturujte až  pozveřejnění  v
CR v souladu s § 6 odst .l zákona 4.

objednávku nevyřizenou do jednoho měsice
za zruš enou.
Ostatni ujednáni se ří di Obč anským zákoní kem (č .B9/2a12 Sb. )

Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https :  /  /www. avast. com/antivirus


