
Sb1T ŠM'a.s.Tylova 1/57, itžní Předměstí
""' "" 301 00 Plzeň 3

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Plzni oddíl B,
vložka c. 1790
lČ: 29253462 DIČ: CZ29253462

Objednávka č: 91170962 ze dne 02.02.2021 st,ana1,2

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Termín dodání: 28.02.2021
Tylova 57, budova Č.45 - příjem zboží, vjezd 8. bíanou
301 00 Plzeň

Bankovní spojeni:

1BAN: (EUR)
1BAN: (USD)

Plat. podm.: ihned splatná bez srážky

objednáváme u vás:

Poj. Materiál Označení
Objedn. množ jednotka

00001 Měření hluku
1 jedn.výk.

Cenová nabídka č. 2111/2021

příjemce objednávky:

Zdravotní ústav se sídlem v Plzni
17. listopadu 1
CZ-301 00 PLZEŇ

lČ: 71009442
DIČ: CZ71009442
Tel.: Fax:
E-mail:
Dodavatel č: 12431

Měna CZK

Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)

100.032,00 100.032,00

Pracovní prostředí:

BUDOVA 166
Tryskací box - 11 856,-
Strojní obrábění - těžké díly - 22 240,-
strojní zámečník - montáž horizontek, soustruhů - 13 404,-

BUDOVA 45
Mechanická zkušebna vřeteníků - 16 048,-
Strojní obrábění - 2.,3.,7.,8.,9.,10. pole - 36 484,-

Doprava - O,-

ŠMT nákl.středisko : 220001

Celková hodnota (bez DPH) CZK 100.032,00

www.cz' smt.cz
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Nákup

·- Z -Ó:'"· :'ů'i
Datum:

Představenstvo společnosti

V případě předání naši výkresové dokumentace žádáme o její vrácení s hotovým výrobkem. Námi předaná
dokumentace nesmí být bez našeho písemného souhlasu předána třetí straně, Dodací listy zasílejte j uvnitř
pro urychleni převzetí zboží v ŠMT.
Na dodací list a fakturu uvádějte číslo a pozici naši objednávky, počet kusů, číslo výkresu.
Pohledávka vyp|ývajÍcĹ z této objednávky může být postoupena třetí osobě pouze s písemným souhlasem finančního
oddělení ŠMT a.s.

Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné nákupní podmínky
společnosti ŠMT a.s. (verze 4.0 platná od 1.5.2017) a dále Technické a jakostní požadavky na Produkty v aktuálním
zněn j, vše dostupné na webových stránkách www.cz-smt.cz. Tato objednávka může upřesňovat, případně doplňovat
další požadavky na dodávané produkty.

Pro zasílání elektronických faktur využívejte výhradně emailovou adresu , faktury zaslané na
jinou adresu nebudou zavedeny do evidence společnosti.

!|l Žádáme o písemné potvrzení objednávky If'

www,cz-smt.cz


