
Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

Ekonomický úsek

®

Objednávka č.:

VYŘIZUJE

FAX

E-MAIL

DATUM

DIS2204249

( 588 444 311

588 442 529

Radmila.Svozilova@fnol.cz

31.08.2022

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124

25101 Čestlice

ND*DIS2204249*
Svozilová Radmila

Druh faktury FNOL:

 *Objednáváme u Vás dodání náhradních dílů:                                                                                                                   

Dodáním ND firma potvrzuje, že ND je určen pro níže uvedený typ ZP a že jsou splněny podmínky stanovené 

zákonem 268/2014 sb. v platném znění.   „Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní 

vyplývající“.

Inventární číslo Výrobní číslo Název Typ

A_A303190 kancelář staniční sestry

nádoba na vápno

Žádám o dodání pro narkotizační přístroje ATLAN - zatím nemají ev č. uloženy na biomedicíně 6ks :

MX50115  soda lime Dust Filter 6 balení á 5 ks

M33719 nádoba na váono 6 ks

M33720 Absorbereinasatz, komll. 6ks

Rok výroby: Cena pořizovací: Cena zůstatková:

Středisko: 

Kontakt: Ivana Kudělková, tel. 588 442 712

NS: 0762Klinika anesteziologie a res.: operační sál - lok. prac. anesteziologů

 **  Zboží zašlete na adresu:  FNOL

, Oddělení servisu zdrav.techniky a BTK , I.P.Pavlova185/6, 77900  Olomouc. Při ceně vyšší než 10.000 Kč s DPH ( 

za všechno zboží), zašlete předem CN. Vše dodejte až po jejím schválení. Potvrzením objednávky souhlasíte s 

podmínkami v této objednávce. „Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů vyplývající ze 

zákona č.  110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.“ ** Po předání zboží * Faktury zašlete v elektronickém formátu 

PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš syTzn.: faktura + podepsaný dodací list + objednávka. Nekompletní 

faktury vám vrátíme zpět. FNOL hradí faktury 60 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu. Fakultní 

nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu. Tuto objednávku nelze dále 

postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.  

Faktury zašlete v elektronickém formátu PDF včet Děkujeme za pochopení.
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