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Věc: Objednávka č. 74 / 2021.
Pro oddělení klinické biochemie Nemocnice Kyjov objednávám (dle smlouvy, ev.č.: 0166-18):

Obj. číslo Název položky Počet ks

318.960 Calprotectin (100 testů) 1

319.060 Q.S.E.T. Device Plus 1

310.020 Borrelia IgM Quant (100 testů) 6

310.880 Borrelia IgG (100 testů) 6

310.780 Toxo IgG II 1

310.795 Toxo IgG Avidity II (25 tests) 1

310.710 Toxo IgM 1

310.995 Liaison Cleaning Kit 3

Na základě Zákona č. 340/2015 žádám obratem o zaslání akceptace objednávky, uvedení předpokládané ceny bez DPH a
termínu dodání. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že nabídková cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady (tj. dopravu,
servisní práce, pojištění, daňové a bankovní poplatky apod.).

Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva ve smyslu ust. § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v
platném znění.

Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dodavatel
prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato objednávka a s ní spojené dokumenty, můžou být zveřejněny na adrese
https://zakazky.krajbezkorupce.cz, s čímž výslovně souhlasí. Tato objednávka a akceptace objednávky bude uveřejněna
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v
registru smluv provede objednatel.

Fakturu vystavte a zboží dodejte na adresu: Nemocnice Kyjov, příspěvko
Oddělení klinické biochemie
Strážovská 1247/22

697 01 Kyjov
Bankovní spojení: číslo účtu: 0022691

tel.: GSM: e-mail:
Pozn.: fakturu, prosím, vystavte přesně s údaji uvedenými výše !


