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RE: SZM FN Motol 2088025 pro Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.
Odesláno:08.11.2021

'• 12:54

Potvrzuji přijetí obj.č. 2088025. Dodáme co nejdříve.

S pozdravem

Please consider the environment before printing.

Od: j;
Odesláno: pondělí 8. listopadu 2021 12:51
Komu:'
Předmět: SZM FN Motol 2088025 pro Chráněná dílna CiRO Blansko s.r.o.

Odběratel: *

Fakultní nemocnice v Motole
Odděleni nákupu SZM FN Motol Objednávka čislo:
2088025

V Úvalu 84 ID :



393512
150 06 Praha 5 
08.11.2021

Motol Datum :

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203 Dodavatel: Tel:

Blansko s.r.o.

Fax:
Chráněná dilna TiRO

Havlíčkova 517/2 
67801 Blansko

Vyřizuj e :

Telefon:
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: Po.gnamkaObj

Název 
Počet

1 Plášť OP Sentinex Standard 130cm 
20 KART

á 48 KS
( 16.03.2021 Z2020-008078)

2 Plášť OP-Sentinex Standard 150cm 
30 KART

á 44 KS
( 16.03.2021 Z2020-008078)

Celkem:
124 146,00

-PoznamkaObj

Faktury posílejte pouze elektronicky.
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 vždyf 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 Kč bez DPH fakturujte až

(značeno L )

19341
u  ' '

(značeno XL)

19342



pozverej není
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.l 
zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv. Neni-li dohodnuto 
j inak,
považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za 
zrušenou.
Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)

— Upozorněni: Neni-li v teto zprávě výslovné uvedeno jinak, ma tato e-mailova zprava nebo 
jeji přílohy pouze informativní charakter. Tato zprava ani je j  i prilohy v zadnem ohledu F N  
Motol k ničemu nezavazuji. Text teto zprávy nebo jejich  priloh neni návrhem na uzavřeni 
smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavřeni smlouvy, ani jiným pravnim jednáním 
smerujicim k uzavřeni jakékoliv smlouvy a nezaklada predsmluvni odpovědnost F N  Motol.

Disclaimer: I f  not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached 
fúes) is intendedpurely fo r  informátory purposes and does not represent a binding 
agreement on the part o f  M otol University Hospital. The text o f  this message and its 
attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance 
o f  a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any 
contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part o f  M otol University 
Hospital.


