
 
Objednává: 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
V.Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27256456          DIČ: CZ27256456
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav      č.ú. 35-3525450227/0100

OBJEDNÁVKA č.: SZT1800176

Za objednatele: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Email: 

Datum objednávky: 19.02.2018
Místo dodání: 6652 - Servis zdravotní techniky
Žádá NS: 6652 Servis zdravotní techniky
Zakázka č.: 130915

Dodavatel:

OCULUS, spol. s r.o.
Haklova 1179 
50801 Hořice

IČ: 48152340

Tel.:  495531140
Email: oculus@oculus.cz

Objednáváme u Vás: 

Objednáváme na celý rok 2018 dle uvedených termínů bezpečnostně technickou kontrolu včetně vystavení protokolu s uvedením technického
stavu ZP s jednoznačným závěrem o jeho funkčnosti a bezpečnosti a s uvedením termínu další kontroly dle zák. č. 268/2014 Sb. u přístroje :

měsíc březen 2018

"Umístěné na odd. oční ambulance NS:2551 v.s. Špačková tel. 326743202, mob. 731542840 "
- fotokoagulátor diodolaserový DC 3000 v.č.30166 
- laser oční krystalový GYC 1000 v.č.10506 
- laser oční NIDEK YC 1400 v.č.40273 
- sítnicový laser Nidek MC 500 v.č.50498

měsíc duben 2018

"Umístěné na odd. oční lůžka NS:2511 v.s. Špačková tel. 326743202, mob. 731542840 "
- autokeratometr KM 500 v.č. 10793
- lampa štěrbinová v.č. 20581
- lampa štěrbinová SL 1800 v.č. 12074548
- tonometr bezkontaktní NT 2000 vč. 29037 

"Umístěné na odd. oční ambulance NS:2551 v.s. Špačková tel. 326743202, Mob. 731542840 "
- tonometr bezkontaktní NT 2000 v.č. 27404
- lampa štěrbinová SL 1600 v.č. 20583, v.č.20582, v.č. 0406161,
- lampa štěrbinová SL 1800 v.č. 10053545 
- Autorefraktometr 84845 Nidek v.č. 130291

"Umístěné NS: 2561 odd. oční Poliklinika Modrá hvězda v.s. Špačková tel 326743202, mob. 731542840 "
- autorefraktometru AR 630A v.č. 54076 
- lampa štěrbinová SL 250 v.č. 21420, v.č. 21421 
- tonometr bezkontaktní v.č. 24725

"Umístěné NS: 2562 odd. oční ambulance Benátky nad Jizerou v.s. Špačková tel. 326743202, mob. 731542840"
- tonometr bezkonatktní NT 2000 v.č. 20529, 
- lampa štěrbinová SL 1600 v.č. 20146 

Cena bez DPH: 51 239,66 Kč
DPH 21%: 10 760,33 Kč
Cena včetně DPH: 61 999,99 Kč
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Razítko, podpis

Na každou zakázku musí být vystaven cenový návrh, který musí být předem odsouhlasen.

Na dodacích listech, fakturách a dalších dokladech uvádějte vždy číslo objednávky. Není-li v objednávce uvedeno jinak, je místem dodání sídlo
objednavatele. Není-li v objednávce uvedeno jinak, činí splatnost faktur 30 dnů ode dne doručení objednavateli. Objednávka s hodnotou nad
50.000,- Kč bez DPH musí být přijata písemně, jinak je neplatná. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejího přijetí v registru
smluv. Přijatá objednávka se považuje za smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Prosíme o zasílání faktur na adresu : podatelna@onmb.cz

Potvrzeno dodavatelem: 19.02.2018 11:35
19.02.2018 11:35:05 Objednávka by la potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 90.176.155.96
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