
ZBOŽÍ K OBJEDNÁNÍ

 Lékárna ústavní část
Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České 

IČ:26068877, DIČ:CZ26068877, IČZ:32069000

Dodavatel:Lékárna ústavní část

Nemocnice České Budějovice, a.s. Sanofi-Aventis, s.r.o.
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

IČO: 26068877 Evropská 846/176a, 16000 Praha 6
DIČ: CZ26068877 DIČ: CZ44848200
FAX: FAX: 233086222           

Objednávka č.
Externí č. obj.

11680

Poznámka:

NázevPDK MnožstvíSUKL

859518781168 CLEXANE INJ SOL ISP 50X0.8ML/8KU 10125289
859518781165 CLEXANE INJ SOL ISP 50X0.2ML/2KU 50125286
859518781166 CLEXANE INJ SOL ISP 50X0.4ML/4KU 100125287
859518781167 CLEXANE INJ SOL ISP 50X0.6ML/6KU 50125288
858800391440 JEVTANA 60 MG IVN INF CSL LQF 1X1.5ML+1X4.5M 1168043

Dodavatel (zhotovitel) se zavazuje uvést na vystaveném daňovém dokladu číslo objednávky objednatele a rovněž číslo smlouvy uzavřené mezi 
dodavatelem (zhotovitelem) a objednatelem, jestliže je číslo smlouvy odlišné od čísla objednávky.
Dodavatel (zhotovitel) se zavazuje daňový doklad vystavit v elektronické formě, ve formátu PDF, a v této formě daňový doklad zaslat objednateli na 
udanou e-mailovou adresu či jiným způsobem předem oznámeným objednatelem, a to nejpozději druhý den ode dne svého vystavení. Takto vystavený 
daňový doklad musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů a musí být zaslán na tuto e-mailovou adresu: 
fakturace@nemcb.cz. Kopie faktury na lekarna@nemcb.cz.
Daňový doklad musí být vystaven a zaslán ve formě stanovené v této objednávce a musí obsahovat údaje vyplývající z příslušných právních předpisů a 
rovněž údaje stanovené v této objednávce. Nebude-li daňový doklad vystaven a zaslán ve stanovené formě, nebo nebude-li obsahovat stanovené 
náležitosti, nebo v něm nebudou správně uvedené údaje dle této objednávky, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit dodavateli (zhotoviteli) ve 
lhůtě 8 dnů od jeho doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného (správně 
vystaveného a zaslaného) daňového dokladu. 
Kupující dále prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv“), a jako takový má povinnost zveřejnit tuto objednávku (včetně jejího potvrzení),  jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50 
000 Kč bez daně z přidané hodnoty, v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat objednávku k uveřejnění do registru smluv náleží dle 
zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání objednávky k 
uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto objednávku zašle k uveřejnění do registru smluv Kupující. Kupující bude ve vztahu k této objednávce plnit též 
ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.  
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