
OBJEDNÁVKA VO-SLU-2020-000055

Odběratel

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY

Dodavatel

Vídeňská 1958/9

140 00 Praha 4

IČO 00023001 DIČ

Vrbovská cesta 39

FOR Clean

CZ00023001 SK2020170306

SLOVAKIA

Piešťany

DIČ

Email:

Tel.:

Datum vytvoření 28. 7. 2020

Název zbožíKód zboží Interní kódKód VZP Objednáno

FA239 ÚIIV - ostatní služby 1,00

Celkem s DPH

CZK

CZK

144 405,00

30 325,05

CZK174 730,05

Cena celkem bez DPH

Celkem DPH

Objednáváme u vás na základě cenové nabídky PIM-27-07-20/200351_2  dodávku sádrokartonového panelu plného hr. 19mm pro elekrofyziologický
sál, m.č. G3035, 3. NP, objekt G, areál IKEM.

Termín dodání dle dohody do 7. 8. 2020, příp. upřesnění p. Kovařík, tel. 725 529 075.

Celková cena bez DPH je přepočítána dle aktuálního kurzu ČNB ke dni 28. 7. 2020, tj. 26,195 CZK/EUR.

Požadujeme uvádět splatnost faktur 60 dní od jejich vystavení. Splatnost počíná dnem předání faktury IKEM.
Fakturaci prosím proveďte nejpozději do 15 dnů od předání díla. Na fakturu prosím uvádějte číslo objednávky.
Fakturu prosím zasílejte elektornicky na adresu faktury@ikem.cz

Nabídka je nedílnou součástí objednávky.

Vystavil

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k povaze závazku se sjednává splatnost faktur 60 dnů. Splatnost faktury počíná dnem předání faktury IKEM.

V případě, že se objednávka vztahuje k již uzavřené Rámcové smlouvě či jiné Kupní smlouvě nebo obdobné, řídí se tento vztah podmínkami
sjednanými v dané smlouvě.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) žádáme obratem o zaslání akceptace a uvedení předpokládané ceny bez DPH
a termínu dodání.

Akceptací této objednávky berete na vědomí zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. v rozsahu požadavků zřizovatele (Ministerstva
zdravotnictví), tedy včetně uvedení jednotkových cen a potvrzujete i souhlas s následujícími obchodními podmínkami:

- POKUD NENÍ MOŽNÉ OBJEDNANÝ SORTIMENT DODAT DO 48 HODIN, INFORMUJTE PROSÍM LÉKÁRNU O MOŽNÉM TERMÍNU DODÁNÍ.
- Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb. a zákonu č. 235/2004 Sb.
- Pokud budete evidováni jako nespolehlivý plátce daně, bude IKEM postupovat podle §109a zákona č. 235/2004 Sb.
- Postoupení pohledávek z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s písemným souhlasem IKEM.
- S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.
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