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Od: 
Komu:

Datum: 22. září 2021 08:05

Předmět: FW: Kardio FN Motol 2757302 pro S.A.B. Impex, s.r.o.

Dobrý den,
Potvrzuji přijetí objednávky, celková hodnota 66 550 Kč s DPH.

S pozdravem a přáním pěkného dne
S. A. B. lmpex, s.r.o,

Firemní 2 I 619 00 Brno
www.sab-rnedical.com

Irupc s,, bo, r~o.

25 LET s VÁMI 7
VÁŠ PARTNLR I/ Nf.JlvmDERNĚJŠÍCH TRENDECH MEDICÍNY I

*Nejste-li zamýšleným adresátem této zprávy, bez zbytečného odkladu o tom informujte odesílatele a zprávu vymažte. Zakazuje se samotnou

zprávu, její obsah a/nebo přílohy jakkoliv kopírovat, posílat, přeposílat, měnit či jinak s ní disponovat bez výslovného souhlasu odesílatele nebo

jejího adresáta, Každé takové jednaní bude považováno za neoprávněné nakládáni s takovými údaji a/nebo porušování tajemství dopravované

zprávy se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky. Zpráva může obsahovat osobní údaje podléhající ochraně ve smyslu Obecného nařízení EU
o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol

V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2757302
ID : 388337
Datum : 20.09.2021

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203 Dodavatel:

S.A.B. Impex, s.r.o.
Hlavní 48
664 51 Bedřichovice

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:

9915/77 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol - CT

Název

1 Sol.ero Applicator jehla chlazená pro RFA 14cm PG,
pro mikrovlnou ablaci (náhrada za 900-600)

Počet
1 KS
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á 1 KS 700106001

Celkem:
66 550,00

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být 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 balení.
Žádáme obratem o zaslání akcepace (potvrzení) ·této objednávky.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Ké bez DPH fakturujte až pozveřejnění
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s§ 6 odst.l
zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv. Není-li dohodnuto jinak,
považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.
Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)
-- Upozorneni: Není-li v teto zprave vys/ovne uvedeno jinak, ma tato e-mai/ova zprava nebo 
její pri/ohy pouze informativní charakter. Tato zprava ani její prilohy v zadnem ohledu FN 
Motol k nicemu nezavazuji. Text teto zpravy nebo jejich priloh není navrhem na uzavreni 
smlouvy, ani prijetim pripadneho navrhu na uzavreni smlouvy, ani jinym pravnim jednanim 
smerujicim k uzavreni jakekoliv smlouvy a nezaklada predsmluvni odpovednost FN Motol. 

Disclaimer: If not express/y stated otherwise, this e-mai/ message (including any attached 
files) is intended pure/y for informatory purposes and does not represent a binding agreement 
on the part of Motol University Hospital. The text of this message and its attachments cannot 
be considered as a proposa/ to conclude a contract, nor the acceptance of a proposa/ to 
conc/ude a contract, nor any other lega/ act /eading to concluding any contract; nor does it 
create any pre-contractua/ líability on the part of Motol University Hospital. 


