
MĚ: NEMOCNICE TÁBOR, a.s.
zapsána v OR ved. Kraj. soudem v Č. Budějovicích odd. B. vl. 1463 dne 30.9.2005

Bankovní spojení: ČSOB Tábor 199 229 020 /0300 IČ: 26095203 DIČ: C2699005400
Kpt. Jaroše 2000. 390 03 Tábor Dodavatel:

' POZOR změna v zasílání daňových dokladů
' Flídr medical s.r.o.

elektronický oběh dokumentů preferujeme _ , ,
elektronické zasílání daňových dokladů e-mailem Š 'mky  D_,U| 200
ve formátu PDF na adresu z. V e- 5.72 01 Simký Důl
mailu zasílejte prosím pouze daňové doklady
„Leden soubor PDF = jeden daňový do

podrobnosti níže pod bodem 5.

OBJEDNÁVKA č. | 2281450946 [
Popis objednávky:

Objednáváme u Vás provedení elektrorevize a bezpečnostně technické kontroly ZP dle zákona č.
89/2021 Sb.

Po příjezdu do NT, a.s. kontaktujte, prosím, odpovědného pracovníka ZT, bez jeho souhlasu nemůže
být požadovaná činnost provedena a následně proplacena

Prosím Vás o zaslání certifikátů a jiných dokladů, z kterých bude evidentní splnění povinností a požadavků na
osoby provádějící servis zdravotnických prostředků dle 5 45, 46, 47 zákona č. 89/2021 Sb.
o zdravotnických prostředcích.

CELKEM včetně DPH, montáže &
dopravného 90 000 Kč

Za správnost a vyřízení objednávky odpovídá : 
OZT

V Táboře G.prosinec 2022

Podpis:. 

' 1. Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících
s touto objednávkou

2. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu:: Nemocnice Tábor, a.s.
Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

3. Místo dodání zboží: NT, a.s. - dětské oddělení telefon: Í
Platba převodem se splatností 30 dnů
Termín dodání leden 2023 E-mail: ]

4. Sjednaná záruka

5. Objednávka podléhá registraci dle Zákona o registru smluv — | ANO
Pokud s daňovým dokladem chcete zaslat | jiné dokumenty (např. servisní list, objednávku, dopis) vložte
tento dokument do souboru PDF za daňový doklad(první stránka PDF vždy faktura!),
nebo je zašlete vjiné emailové zprávě objednateli. Děkujeme za pochopení
"6. Akceptace objednávky ze strany dodavatele:
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