
VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
Sušilovo nám. 5, 779 00  Olomouc

Objednávka č.:

VYŘIZUJE

FAX

E-MAIL

DATUM

OPR2100195

( 722 275 656

pirekl@vnol.cz

19.04.2021

Křenova 3

16200 Praha 616

RADIOMETER s.r.o.

Pírek Lukáš

Objednáváme u Vás:

Dodavatel:

Kontaktní osoba pro fakturaci: Miloslava Spáčilová

provedení BTK a výměnu opotřebovaných dílů dle Vaší cenové nabídky. Děkuji Pírek

Inventární číslo Výrobní číslo Název

00502429 754R1061N0001 ANALYZÁTOR RADIOMETER - ABL 800 BASIC

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 běží nová doba splatnosti. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na vystavitele objednávky 

na adresu: Vojenská nemocnice Olomouc, Miloslava Spáčillvá Sušilovo 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 §13 Vyhlášky 

Ministerstva financí 416/2004 Sb.

Bez uvedeného potvrzení cenové nabídky el. podpisem příkazce operace je tato objednávka neplatná!  Podrobněji viz oddíl cena.

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.

Schválení objednávky,

příkazce operace: MUDr. Dušan Javořík, vedoucí OFZT,

zástup: Mgr. Jitka Krebsová, náměstek pro farmacii a ZT
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Č.j.: 5/17-45/94-OVZ ze dne 1.7.1994 Běžný účet: 159837881/0710 DIČ: CZ60800691

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



Číslo 
Variabilní 

symbol

Konstantní 

symbol
Datum

2808 0008 16.04.2021

IČ Odběratel

DIČ

Banka

Č.účtu

IBAN

BIC
IČ

DIČ

Katalog. č.
Datum 

dodávky 

Jedn. 

cena bez 

DPH

Sleva v %

Jedn. cena 

po slevě 

bez DPH

Množství
Celk. cena 

bez DPH
DPH % Celk. cena s DPH

1-0105 09.04.2021 19,00 19,00 170 3230,00 21 3908,30

1-0100 09.04.2021 1331,00 1331,00 1 1331,00 21 1610,51

945-613 09.04.2021 48125,00 10,00 43312,50 1 43312,50 21 52408,13

Vystavil

57 926,94

SWO-1023133

ABL800 BASIC   902-754R1061N0001

Celkem v Kč

RADIOMETER s.r.o.

Křenova 3

162 00 Praha 6

Tel: 420 220 400 300

Lucie Procházková

60800691

CZ60800691

Servisní protokol č.Interní číslo objednávky 00158662

Cenová nabídka

Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo náměstí 5

771 11 Olomouc

28450817

CZ28450817

Deutsche Bank AG

Strana

1

3134600005/7910

Popis

Typ prístroje / Sériové císlo

Travel - Distance

Labor - On-site technical support

CZ9679100000003134600005

DEUTCZPX

Spol. zapsaná v OR vedeném Městským soudem

 v Praze, oddíl C, vložka 142435

E799 pO2 Electrode  for ABL7XX/8XX


