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Libušská 8/191
142 00 Praha 4

č. objednávky: 76-2018/Šk

NEMOCNICE ZNOJMO '€$., G)ér. 'Š:

Vyřizuje: Znojmo dne 9.2.2018

věc: objednávka opravy sondy

Objednáváme u vás provedení opravy sondy PVT-375BT, v.č. FDA1584029 ( patři k ultrazvuku v.č.
ultrazvuku Aplio 400 TUS-A400NVA, v.č. WAB1592195 ) z RDG.

Tato objednávka nahrazuje smlouvu o dílo, její potvrzenou kopii nám na znamení souhlasu zašlete zpět.

Akceptací obiednáv» akceptuje dodavatel následujiciplatebnípodmínky:
- splatnost daňového dokladuje definovaná počtem dnů ode dne doručeni daňového dokladu do Nemocnice

Znojmo a činí 60 kalendářních dnů
- za prod/enís úhradou daňového dokladuje dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovenýpodle

občanského zákoníku, přičemž se smluvnístrany dohodČy, že dodavatelje oprávněn uplatňovat tulo sankci až
po uptynutí 60 uhú po termínu sp/atnosl/ příslušného daňového dokladů

- z důvo& prodlení neníNemocnice Znojmo povinna hradit homě úroku z prodleníjakoukolijinou sankci
- připrodlenís úhradou daňového dokladu není dodavatel oprávněn pozastavil další dílčíp/něnl: prodlení

nebude považováno zapo&tatnépoMení smluvního vztahu

vedoucí technjcko-investičnÍho odboru
Nemocnice znojmo

Zboží zašlete na adresu:
Nemocnice Znojmo, p.o., technik ÚZT, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo Nemocnice Znojmo,

pNpěvkwá orµnlae
technicko - investiční odbor

vedoucí ÚZT
MljOr. janajans 2 znojmo

TEL

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
KS Brno 11. 10. 2003,
oddíl Pr, vloŽka 1229

Tel.: 515 215 111 i11fo@nen1zrLcz
Fax: 515 222 805 www.nemzn.cz
dat. schránka: he9k6qg



AURA

Cenová nabídka ultrazvukového snímače Canon l Toshiba

Nabídka č.: 13/2018

zákazník Nemocnice znojmo, p.o. - RDG odd.
MUDr. Jaria janského 11, 699 02 Znojmo

Doprava a instalace : zahrnuto do ceny
Dodacf lhůta : 2 týdny

Výrobce :
vystavil :

Dodavatel :

CANON MEDICAL SYSTEMS Corporation, japonsko

AURA Medical, s.r.o., Libušská 8/191, 142 00 Praha 4
tel.: fax

Abdominální snímač typu PVT-375BT

Specifikace :

PVT-375BT - konvexní elektronický snímač

Konvexní abdom jnájnÍ multifrekvenční snímač - frekvence 1 - 6 MHZ.
Zobrazovací pole 70°, 192 elementů, penetrace cca 20 cm.
Snímač určen pro základní abdominální vyšetřování především dospělých pacientů v oborech
radiologie, urologie, gynekologie.
Pracuje v režimech základního B-obrazu, frekvenčního dopplera í barevného dopplerovského
mapováni. Snímač je kompatibilní se sonografy řady ApKo japonského výrobce Canon Medical
Systems Corporation (v minulosti Toshiba).

Konečná cena (včetně 21% DPH) . . .. 159.720,- KČ
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AURA Medical s.r.o.
K Vemeráku 4, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.:

IČO: 65412559, DIČ: CZ65412559, zapsaná v obchodnfm rejstříku u MS v Praze - oddíl C, vložka 44675
Bankovnl spojení:

E-mail: wwvv.auramedicaLcz


