
Registr smluv
List č.

PZVO-2020-9-000065
Zkrácené číslo objednávky

PZV200-9-0065

Odběratel
Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk

Dodavatel

Za Kopečkem 353

564 01 Žamberk

IČO 00196096 DIČ
Hlinky 40/102

OR-NEXT spol. s r.o.

CZ00196096

IČO 26284146 DIČ CZ26284146

Pr 712 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Spisová značka

603 00 Brno

Kód akce

Způsob úhrady

Způsob dopravy

Požadované datum dodání

Datum vytvoření 07.11.2020

Ceny jsou uváděny

Dodací podmínky

Bez DPH

Vyřizuje (e-mail) holubarova@albertinum-olu.cz

Inventarizace čárovým kódem dle cenové nabídky - inventarizační aplikace, terminál, termotransférová tiskárna, implementace a úpravy,
spotřební materiál

Název zbožíKód zboží MJObjednánoPoř.

Inventarizace čárovým kódem, inv. aplikace,
terminál,termotransf. tiskárna 

1,00 ks

etikety 50x30 5 000,00 ks

Termotransférová páska 5,00 ks

CZK166 435,50Cena celkem s DPH

Cena celkem bez 137 550,00 CZK

Celkem DPH 28 885,50 CZK

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 100.21, www.qi.cz
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Razítko a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele

V souvislosti se zákonem o registru smluv požadujeme u objednávky nad 50.000 Kč bez DPH zaslání její akceptace v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů na adresu uvedenou v "Vyřizuje (e-mail)" v tomto znění: Obdrželi jsme Vaší objednávku číslo (shora uvedené
doplnit), kterou tímto v plném rozsahu akceptujeme.

Fakturujte na adresu Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk, IČ: 00196096. V případě zaslání
fakturace cestou e-mailem, zašlete na adresu fakturace@albertinum-olu.cz a v kopii na kontaktní osoby uvedené v objednávce.

Objednatel požaduje, aby číslo objednávky bylo uváděno na všech dokladech dodavatele. Bez tohoto označní nemůže garantovat řádné
splnění platby za objednávku. 

Dále je požadováno sepsání dodacího listu s rozpisem všech jednotlivých položek včetně dopravy a jeho stvrzení určenou osobou k
převzetí díla. Tyto dodací listy předkládejte prosím spolu s fakturací.

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 100.21, www.qi.cz
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