
USKVBL
ústav pro státní kontrolu 
veterinárních 
biopreparátú a léčiv

Nabídka č.:

Ze dne:
Objednávka č.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Poznámka:

Věc: Objednávka

USKVBL181709

451/F/18

13.11.2018

Dodavatel:
Randox Laboratories s.r.o. 
Praha

Objednáváme u Vás:

Položky: Množství: Název zboží:

3 bal. Imunoafinitní kolonky Randox Stilbene,k.č.SJ2154

Prosíme o zboží co s neidelší exspirací.

Neplatíme náhrady za čas strávený na cestě.
Faktury za plnění zasílejte POUZE ve formě originálu, tj. opatřené jménem a podpisem odpovědné osoby 
(výstavce) u faktur zasílaných v listinné podobě poštou nebo v .pdf formátu, opatřené viditelným kvalifikovaným 
elektronickým podpisem odpovědné osoby (výstavce) u faktur zasílaných elektronicky (ustanovení § 34. odst.2, 
pís. a) Zákona č. 235/2004 Sb. o daní z přidání hodnoty. V případě, že faktura nebude splňovat zákonné 
náležitosti originálu daňového dokladu, nebude možné ji uhradit.

Děkuji 

USKVBL
Hudcova 56a
621 00 Brno-Medlánky
Česká republika

+420 541 518 210 
Datová schránka: ra7aipu

uskvbl(5)uskvbl.cz
www.uskvbl.cz
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RANDOX
QUALITY CONTROL

Cenová nabídka

Zákazník ; 
Ostav pro státní kontrolu veterinárních 

Adresa : biopreparátú a léčiv

Hudcova 56a , 621 00 Brno 

Česká republika

Požadavek z :

V platnosti až do :

17/09/2018

17/12/2018

Referenční číslo : USKVBL181709

Datum: 17/09/2018

Konzu

Mob : 

Email:

Vážený pane magistře,

děkujeme za Váš email s poptávkou na produkty Randox a zasílám tedy aktuální cenu kolonek STILBENE
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Pro objednávky kontaktujte prosím czech.office@randox.com uvádějte své zákaznické číslo a nebo referenční číslo cenové nabídky.

V případě dotazů mne prosím neváhejte kotaktovat.

S pozdravem,

Randox Laboratories s.r.o.



Od:

Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

14. listopadu 2018 9:33 

RE: Objednávka

Dobrý deň,

Ďakujeme Vám za Vášu objednávku. Tovar momentálně nemáme na sklade, ale Vám ho objednáme. Předpokládaný 
termín doručenia sú dva týždne.

S pozdravom

E: randoxsk@randox.com

RANDOX Laboratories, s.r.o.
Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3

T: +420 2 1115 1661 
E: czech.ofFice@randox.com

I: www.randox.com

in 8*

From
Sent: 14 November 2018 09:04
To: czech office <czech.office@randox.com>
Subject: Objednávka

** CAUTION ** This email originated from outside Randox. Do not open attachments or click on links from unknown 
sources, think before you click.

Dobrý den,
V příloze Vám zasíláme objednávku č. 451/F/18.

Prosíme o potvrzení objednávky, z důvodu zadání do CRS.

Prosíme o dodání kompletní objednávku najednou.

S pozdravem


