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' 'au Kopie:

Na vědomi:

Předmět:

Od:
Odeslal:

Potvrzeni přijetí objednávky od firmy B. Braun - SZM FN Motol 2603í28 pro B.Braun
Medical s.r,o.
BBMCZ_Prodej_ - pondělí 13.09.2021 11:07

vážený zákazníku, //Dear CustomeC

Vaše objednávka/požadavek byl přijat ke zpracováni // T/)/Š lŠ an automatAc response g,meratedby
oursystem - yourorder/requesthas been accepted forprocess/hg.

V případě, že objednané zboží nebude dostupné, tak Vás budeme v co nejkratším možném termínu
informovat. // In case that the orderedgoods are not avai7ab/e, we w/7//hform you as som as
possAb/e.

Děkujeme Vám za objednávku/za požadavek a přejeme Vám příjemný den. l' Thank you ve/ymuch
foryour order/requestandhave a nice day

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
603328

objednávka číslo: 2

V Úvalu 84 ID : 3
87782
150 06 Praha 5 - Motol
3.09.2021

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Datum : 1

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

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -ZD

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

~0bjednáváme u Vás: E'oznamkaobj
2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

Název
Počet

1 MODULIFT tělo expandibilní 12x14x25-35mm, 5"
1 KS

á 1 KS MF624T vyr.Č.:



52340149
Celkem:

65 000,00

-poznamkaobj

oodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 2
68/2014 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonerr Č.
235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur j e 60 dní

Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky
, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena. Dodávejte použ 2 celá b
alení.
Žádáme obratem o zaslání akcepace (potvrzení) této objmlnávky.
objednávky v hodnotě nad 50 000 KC bez DPH fakturujte až pozve
řejnění
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.)


