
VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

Objednávka č.: OPR2100234
Dodavatel:

VYŘIZUJE Pírek Lukáš

pa =

DARTIN spol. s.r.o.

FAX ,
E-MAIL Suchdolská 688

Mm:25262 Horoměřice
DATUM 05.05.2021

Kontaktní osoba pro fakturaci: Miloslava Spáčilová

Objednáváme u Vás:

opravu antidekubitní matrace na naší postely TOTAL CAREdle Vaší cenové nabídky. Děkuji Pírek

00502459 H230 AM 6858
| LŮŽKO TOTAL CARE SPO2RTpro intenzivní péči

Středisko: ARO - lůžková NS: 2310

Na základě této objednávky (nabídky smlouvy) požaduje Vojenská nemocnice Olomouc, se sídlem Sušilovo nám. 5, 779 00, Olomouc, IČ:
60800691 opravu/dodávky/služby výše uvedeného předmětu objednávky za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
v platném znění.
Předmět plnění: viz. výše, uveden popis předmětu - název, inventární číslo, výrobní číslo, množství, nákladové středisko, požadavek
Termín plnění: bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu stanoveného v cenové nabídce nebo dle uzavřené servisní smlouvy s
dodavatelem
Místo plnění: sídlo zadavatele nebo nejbližší servisní místo v České Republice
Cena: Na základě uvedeného požadavku, prohlídky předmětu předložte cenovou nabídku (formát doc, docx, PDF strojově čitelné), která je
nedílnou součástí této objednávky k opravě. Cenová nabídka podléhá schválení objednatelem. Bez schválení cenové nabídky příkazcem
operace je objednávka neplatná! Cenová nabídka není požadována pouze v případě plnění na základě platné servisní smlouvy.
Reklamace: kvantitativní - do 30 dnů od převzetí dodávky, kvalitativní - po dobu záruční doby (stanovena v cenové nabídce)
Platební podmínky: Po splnění uzavřené smlouvy (bez vad a nedodělků). Doba splatnosti faktur - 30 dnů ode dne vystavení faktury objednateli.
V případě, že zhotovitelem vystavená faktura obsahuje nesprávné či neúplné údaje dle dohody anebo právních předpisů je právem objednatele
takovou fakturu vrátit. U opravené nebo nové faktury m»ěží "ová doh= solatnosti. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na vystavitele objednávky
na adresu: Vojenská nemocnice Olomouc. M7“ *— wm vušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc.
Daňové údaje: jsme plátci DPH.
Veškeré doklady k převzetí zboží /předmětu a cenové nabídky označte číslem této objednávky.
Veškeré zde neuvedené skutečnosti se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Příkazce operace/objednatel nebo jeho zastupující vyjádří svůj souhlas s realizací objednávky vložením elektronického podpisu do cenové
nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Zároveň tímto krokem potvrzuje, že tento doklad prošel předběžnou kontrolou při správě
veřejných výdajů před vznikem závazku dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole, a že prověřil připravovanou operaci ve smyslu 813 Vyhlášky
Ministerstva financí 416/2004 Sb.
Bez uvedeného potvrzení cenové nabídky el. podpisem příkazce operace je tato objednávka neplatná! Podrobněji viz oddíl cena

Schválení objednávky,
příkazce operace: MUDr. Dušan Javořík, vedoucí OFZT,
zástup: Mgr. Jitka Krebsová, náměstek pro farmacii a ZT

Vystavení faktury dodavatelem je bráno za potvrzení, že Vaše společnost souhlasila s plněním této objednávky vystavené Vojenskou
nemocnicí Olomouc. Obě smluvní strany jsou si vědomy, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH se na objednávku a akceptaci vztahuje
zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. U těchto objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH bude požadována samostatná akceptace emailem, vzor
zašle objednatel. Děkujeme.

Zřizovatel: Ministerstvo obrany ČR Bankovní spojení: ČNB IČ: 60800691

Č.j.: 5/17-45/94-O0VZ ze dne 1.7.1994 Běžný účet: 159837881/0710 DIČ: CZ60800691
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(lDMARTiN
CENOVÁ KALKULACEDODACI ADRESA

Adresa: Vojenská nemocnice oSušilovo nám. 5271 11 Olomouc

CK210019VT
ODBERATEL
Adresa: Vojenská nemocnice OlomoucSušilovo nám. 5771 11 Olomouc

lomouc

Kontakt: >-

VAŠE ZNAČKA
SS110318/01že00NAŠE ZNAČKA

INVENTÁRNÍKÓD zP NÁZEV zp
TotalCare

SERIOVÉ ČÍSLO zp VÝROBCE

Vážená paní Komárk
ovoukalkulaci opravy lůžka TotaiCare - jedná se o výměnučástí

aktivní matrace, filtru a akumulátorů.

[0 ODBĚRATELE

60800691 AAEU]
29.04.2021

SERVI NÍUAE PLATNOST KALKULACE

13.05.2021ová, posílám Vám cen

POPIS
L) CENAKS -% CELKEM VCETNE DPH

| Potah aktivní matrace Sport P1916* 2TT—————————————===
EE:

| Zóna matrace Working21|67228 Vstupní filtr nasávání
21|4840501 Záložní akumulátor pro TC21|68308 Sestava 2ks akumulátorů Intellidrive21|PST Hodina práce Servisního technika21 | MIS

| Měření izolačních stavů21 | VP02
| Výjezdní poplatek

Celkem netto: 73 895,48Celkem včetně DPH: 89 413,53

Umístění ZP:
ARO

DARTIN spol. s r.o.
centrála: Servis©dartin.cz

DARTIN Spol. s r.o., Suchdolská 688, 252 62 HoroměřiceTel.: 241 470 361 + 1C 40763781. DIC CZ40763784
Raiffeisenbank a.s. - č. ú. 1455852001 /5500 . M oneta Money Bank a.s - č.ú. 206105510/0600

DARTIN spol.s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, pod Spisovou značkou C/2666 1/1


