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Akceptace objednávky č. 20170406

Vážený pane Inženýre,

akceptuji Vaši objednávku č. 20170406 na stropní a nástěnná vyšetřovací svítidla do 
ambulancí NNF.

S pozdravem

PROSPITAL CZ s.r.o.

Adresa:

Dungmannova 36/31,

Praha 1 -Nové město, 110 00 

IČ: 05549752 

DIČ: CZ05549752

Spisová značka: C 265662 vedená u Městského soudu v Praze 

web: www.prospital.eu

Tento email je tajný a může také obsahovat osobní informace. Pokud 
nejste zamýšlený příjemce, uvědomte nás prosím obratem na telefonní 
číslo a požádejte o vysvětlení Vaší technickou podporu.
Nemáte právo kopírovat, nebo jinak zneužívat obsažené informace a ani je 
předávat dalším osobám.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not 
the intended recipient please notify us immediately by telephoning 

you should not copy it or use it for any purpose nor 
disclose its contents to any other person.

l

http://www.prospital.eu


OBJEDNÁVKA č.: 20170406
Stropní a nástěnná vyšetřovací svítidla do ambulancí NNF

DODAVATEL:

Název firmy: PROSPITAL CZ, s.r.o. 
Adresa: Jungmannova 36/31 
Město: Praha 1 
PSČ:110 00 
IČ: 055 49 752

Datum: 6.4.2017

UPOZORNĚNÍ:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ FAKTURY JE KOPIE ZASLANÉ OBJEDNÁVKY A POTVRZENÝ DODACÍ LIST.

Dodací list je oprávněn potvrdit pracovník OZT, event. zástupce ambulancí.
Očekáváme emailové potvrzení převzetí objednávky. Tato objednávka je předmětem uveřejnění dle zákona 340/2015 Sb.

Zákona o registru smluv.

Č. Objednávané zboží Údaje o zařízení

1. Název zařízení: Stropní a nástěnná vyšetřovací svítidla do ambulancí NNF
Typ zařízení: Mach LED 130 F stropní a Mach LED 130F nástěnné

(v počtech odpovídajících požadavkům z poptávkového řízení) 
Umístění: Vybrané ambulance NNF 
Kontaktní telefon:...............
Odpovědná osoba:............... , oddělení zdravotní techniky

Celková hodnota plnění = 484.710,- Kč bez DPH
K ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění.

Vyřizuje: ...................................
Tel.: ...................................
E-mail: ...................................

Podpis schvalovatele:

IČO : 00879444 / Bankovní spojení: / Splatnost faktury: 15 dnů


