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i} r* rltt lilt:  Fw: SZM FN Motol 259]793 pro BEST Medical s.r.o.

t)t j:

Yáž eni,
děkujeme Vám za ob)ednávku, kterou timto potvrzujeme.
Zpraculeme j i v co nejrychlejš í m termí nu.

S pozdravem a přání m přijemné ho dne

Zákazntcké  centrum BEST Medical s.r.o,

zákaznické  centrum
BEST Medrcal s. r. o.

Dů lež ité  upozornění :  Obsah té to zprávy vč etně pří loh mŮž e být dŮvěrný a 1e
urč ena pro pozornost osoby nebo organizace, které  byla adresována. Tato
zpráva je majetkem odesifatele tohoto e-maifu. Neoprávněné  použ ití ,
zveŤ elněni nebo kopí rování  té to komunikace nebo jaké koli její  č ásti 1e
přisně zakázáno a mů ž e být nezákonné . Pokud;ste zprávu obdrŽeli omylem,
informujte o tom prosí m odesilatele e-mai]em a poté  zprávu smaž te.
Tntegritu a bezpeč nost tohoto e-mai]u nefze zaruČ it přes internet. Proto
odesí fatel nenese odpovědnosL za š kody způ sobené  touto zprávou.

-----Origina]  Message-----
Sent:  Friday, October 16, 2020 6:18 PM

To: prodej zákaznické  centrum BEST Medical s,r,o. 
Subject:  SZM FN Motol 25911 93 pro BEST Medical s.r.o.

Odběrate.I :

Fakuf tní  nemocn_ice v Moto-Ie
Oddělení  nákupu SZM EN Motol

V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

IČ o: 00064-203
DIČ : CZ000 64203

Objednávka č í slo z 2591193
TD :  351168
Datum :  16.I0.2020

BEST Medica]_ s. r. o.
Sarajevská 1051/10
120 00 Praha 2 - Vrnohrady

Dodejte na adresu:
SZM FN Moto]
Komunikač ní  uzef -2D PŤ elí mka zbož i Po

- č t 0: OO až  1B: OO , pá 6:00-15: O0:

-Oblednáváme u Vás:
2I36/41 OdděIeni spondylochirurgické  - operač ní  sáf COS NB

Název
1 YUKON tyč  předehnutá 3,5

álKs
2 YUKON š roub stavěcí

álKS
3 YUKON š roub polyaxinální

álKs
4 YUKON š roub hladký krč ek

  1 Va

x 75mm
7601-63575

7601-10001
4,0 x 28mm

1 60I_a 4a28
4,0 x 30mm

7601-04030L

Poč et
2Ks

4KS

2Ks

2Ks



Celkem: 75 000,00

Dodávaný materiál musí  být v souladu se zákony 22/1991 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodávky se ří dí  sm]ouvou nebo poslední  cenovou nabidkou.
F'aktura musí  splňovat vš echny nálež itostr dané  zákonem č .235/20O4 Sb. a
musí  být zaslána zároveň se zbož im. Splatnost faktur je 60 dní .
Na dodací m fistě i faktuře uvádějte vž dy č í slo naš í  objednávky, j inak zbož í
nemů ž e být převzato a faktura vyŤ izena.
Dodávejte pouze celá balení .
Žádáme obratem o zas]áni akceptace (potvrzeni) té to objednávky.
objednávky v hodnotě nad 50 000 Kó bez DPH fakturujte až  pozveŤ elněni v
reqistru smluv ministerstva vnitra Č R v souladu s § 6 odst. 1, zákona 4.
34a/2a/5 sb, o registru smluv.
Není -li dohodnuto j inak, považ ulte objednávku nevyřizenou do jednoho měsí ce
za zruš enou.
Ostatní  ujednání  se ří dí  Obč anským zákoní kem (č .89/2012 Sb, )


