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Potvrzeni přijeti objednávky od firmy B. Braun - SZM FN Motol 2087136
pro B.Braun Medical s.r.o.

Odesláno:16.09.2021
BBMCZ_ 12:43

Odeslal:

vážený zákazníku, //Dear CustomeC

Vaše objednávka/požadavek byl přijat ke zpracováni // This As an automatic response generatedby
oursystem - your order/request has been accepted forprocessing.

V případě, že objednané zboží nebude dostupné, tak Vás budeme v co nejkratším možném terminu
informovat. // In case that the orderedgoods are not avaúab/e, we w/7//hform you as soon as
possAb/e.

Děkujeme Vám za objednávku/za požadavek a přejeme Vám příjemný den. // Thank you vay much
foryour order/request andhave a nice day

b "
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Referentky Zákaznického centra společnosti B. Braun Medical l' Customer Sěrvice B. Braun MedAcal

*************************************************************************
Česká republika.'
Slovensko.'
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Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Cddělení nákupu SZM FN Motol
087136

objednávka číslo: 2

V Úvalu 84 ID : 3
88111
150 06 Praha 5 - Motol
6.09.2021

IČC: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Datum : 1

Dodavatél:, Tel:

.. , . . Fax :

B.Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
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vyřizuj e:

Telefon:
q

Fax:
Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D

přejímka zboží Po - Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00

-Objednáváme u vás: poznamkaObj

Název
Počet

1 PRONTOSAN, roztok,čištění a zvlhčování ran,steri1.
20 KS

350 ml
á l KS 400416

( 13.05.2020 P19V00165731)
2 Introcan Safety i.v.kanyla bezpečnostní PUR

12 BAL
2'2G-0,9x25 mm, rnod;rá

á 50 KS "" 4251628-01
0(. 25.01.2021 P20V00183309)

3 In"ťrocan Safety í.v.kanyla bezpečnostní PUR
4 BAL

18g-1,3x32 mm, zelená
á 50 KS 4251687-01 '

( 25.01.2021 E?20VCK)183309)
4 Infuzní souprava INTRAFIX PRIMELINE clélka h180 cm

50 KART':,",
á 100 KS 4062981L
{ 25.05.2020 Z2019-035351)

5 Infuzní set Spike PN s filtrem 1,2um 1)EPH free
30 BAL
á 20 KS KM1EE148X
( 20.04.2021 Z2020-037511)

6 Infuzní souprava - INFUSOMAT SP standart 250cm
10 KART
á 100 KS 8700036SP
( 13.03.2020 Z2019-035351)

7 Transfuzní souprava INFUSCMAT SPACE
5 KART

á IDC KS 8270066SP
( 13.03.2020 Z2019-035351)

8 Infuzní souprava INTRAFIX PRIMELINE délka 150 cm
100 KART

á 100 KS 4062957E ,
( 13.03.2020 Z2019-035351) .- ""-" ' ,

9 SwabCap - dezinfekční uzávěr i.v. vstup bez stripu
1 KART

70% ISOPR,OPYL (IPA)
á 2000 'KS EM-SCXT3

.) '



( 08.10.2020 P20V00174507)
10 Caresite Luer, bezjehlový ventil pozitivní průtok

40 BAL
á lÔ0 KS -- 415122-01

( 03.11.2020 Z2019-046063)
11 Infuzní rampa s 5 kohouty - Discofix C-5 prvková

2 BAL
vícebarevná rampa

á 40 KS 16608C
( 19.03.2021 P20V00186055)

12 Intrapur Plus - infuzní filtr plochý 0.2, 96 hod.
2 BAL

á 50 KS 4099800
{ 13.05.2021 P21V00187849)

Celkem:
536 894,88

-poznamkaObj

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 2
68/2014 Sb.
Cena ď¢'ďávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura 'musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem Č.
235/2004 Sb. a
musí kiý.t zaslána zároveň se zboŽím. Splatnost faktur je 60 dní

Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky
, jinak zboží .
nemůže být převzato a faktura vyřízena. Dodávejte pouze celá b
alení . '
Žádáme obratenj o zaslání akcepace (potvrzéM) 'této obj ednávky.
Objednávky v h'oĹínotě nad 50 000 KC bez DPH fakturujte až pozve
ře j nění
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1
zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv. Není-li dohodnuto jin
ak,
považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (Č.89/2012 Sb.)

-- Upozornení.' Není-li v teto zpravě výslovne uvedeno jinak, ma tato e-mai/ova zprava nebo její prílohy pouze
inh)rmativni charakter, Tato zprava anijejí prílohy v zadnem ohledu FN Motol k ničemu nezavazuji, Text teto
zpravy nebo jejich príloh nem' navrhem na uzavrení smlouvy, ani pri)"etim prípadného navrhu na uzavrení
smlouvy, anijiným pravnimjednaním smerujicim k uzavreníjakékoliv smlouvy a nezak/ada predsm/uvni
odpovědnost FN Motol.

Disclaimer: lfnot expre?sly stated otherwise, this e-mail message (including any attached,tiles) is intended
purelyfor informatoiy purposes and does not represent a binding agreen¥!Rt on the part ofMotol Universi(y
Hospital, The text ofthis message and its attachments cannot'be considered as q proposal to conclude a
contract, nor the acceptance ofa proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to ,
concluding any contract,' nor does it create any pre-contractual liabilig on the part ofMotol Universi(y "
Hospital. , ,
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