
CZ00216208DIČ

DODAVATEL
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni

Husova 3
301 00  Plzeň 1
Česká republika

ODBĚRATEL
Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13
305 99  Plzeň 1
Česká republika

6039180292Číslo objednávky

07.11.2018Datum vystavení

Převodem na bankovní účetZpůsob platby

Biomedicínské centrum
Mlejnková Dvořáková Vladislava
Operační sály, tel.: 603 898 489

alej Svobody 1655/76
301 00  Plzeň
Česká republika

Termín dodání

Způsob dopravy

- fakturační adresa

Požadujeme :
ODBĚRATEL - dodací adresa

OBJEDNÁVKA

00216208IČ
Vysoká školaTyp Číslo jednací

Smlouva

PROGRES - 292Doklad

00669806IČ CZ00669806DIČ

Datum odeslání 07.11.2018

Objednáváme:

 - materiál dle přiložené přílohy.

Vystavil(a)

Razítko a podpis

Přibližná celková cena Kč

Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, objednávka vyžaduje ke své účinnosti
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Univerzita Karlova
neprodleně po akceptaci dané objednávky. Univerzita Karlova se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace
tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění objednávky bez zbytečného odkladu poté, kdy sama
potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě
potvrzení od spráce registru smluv o provedení registrace objednávky obdrží obě smluvní strany zároveň).

68 878.50
Gabriela Kotyková

Telefon: 377593421

E-mail: gabriela.kotykova@lfp.cuni.cz

UPOZORNĚNÍ: 
Dodací adresa není shodná s fakturační - zboží dodat pouze na dodací adresu!
Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.
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OBJEDNIWKA
Daklad PROGRES _ 292 éislo objednévky 6039180292

ODBERATEL -fakturaéniadresa DODAVATEL
Univerzita Karlova Fakultnl' nemocnice Plzefi
Lékaké fakulta v Plzni
H 3 Edvarda Beneée 1128/13
”50‘“ 305 99 Plzefi 1301 00 Plzefi 1 v , .

éeské republika Ceska republlka

16 00216208 016 C200216208 16 00669806 016 C200669806

TV" Vys°ké ékO'a _-995993flfit919'11__E_9_7;1_1_-_29_1_8______ 191821249991;_______________
ODBERATEL -dodaciadresa __P9r993_90!9§|§-1i____§_9_7;1_1_-_29_1§______i_§m|_qq\za _____5 _______________
BiomediCI'nské centrum Poiadujeme :

Operaénl' sély, -------------------- ----------------------------------------------
I

alej Svobody 1655/76 0
3301 00 Plzefi __¥PE'§9P_P!9'E'2¥ _____
Ceské republika

Objednévéme:

- materiél dle pFiloiené pFI’IOhy.

Vystavil(a) Pi‘ibliiné celkové cena 68 878.50 Ké
Gabriela Kotykové
Telefon: 377593421
E-mail: gabriela.kotykova@|fp.cuni.cz

Smluvnl' strany berou na védoml', ie V pFI’padé, kdy hodnota plnénl' pFeséhne 50 000 Kc”: bez DPH, objednévka vyiaduje ke své L'Iéinnosti
uveFejnénI' v registru smluv podle zékona E. 340/2015 Sb. a s tl'mto uveFejnénI'm souhlasi. Zaslénl' do registru smluv zajistl' Univerzita Karlova
neprodlené p0 akceptaci dané objednévky. Univerzita Karlova se souéasné zavazuje informovat druhou smluvnl' stranu o provedenl' registrace
tak, 2e za§|e druhé smluvnl' strané kopii potvrzenl' sprévce registru smluv o uveFejnénI' objednévky bez zbyteéného odkladu poté, kdy sama
potvrzenl' obdril', popF. jii v prfivodnl'm formuléFi vyplnl' pFI'sluénou kolonku 5 ID datové schrénky druhé smluvnl' strany (v takovém pFI’padé
potvrzenl' 0d spréce registru smluv o provedenl' registrace objednévky obdril' obé smluvnl' strany zérovefi).

UPOZORNENi:
DodaCI' adresa nenI' shodné s fakturaénl' - zboil' dodat pouze na dodaCI' adresu!
Na faktuFe uvédéjte Eislo objednévky, jinak Vém bude faktura vrécena.
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