Potvrzeni objednavky Abbott_10
od:
Kubu, Gabriela [Gabriela.Kubu@abbott.com]
odesláno:
10. února 2020 10:43
Komu:
šoukalová
Dagmar
předmět:
potvrzeni objednavky

2 2020

společnost Abbott Laboratories, s.r.o. se sídlem Evropská 2591/33d, DeJvlce,
160 00 Praha 6, identifikační číslo: 25095145 ("prodávající"), potvrzuje
přijetí a zpracování vaší objednávky ze dne 10. 2. 2020 10:35:27.
zkontrolujte prosím údaje uvedené níže a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí
kontaktujte naše objednávkové oddělení na bezplatné lince 800 222 688.
číslo objednávky:
46382
číslo smlouvy:
Kupující:
Nemocnice Ivanclce,
příspěvková organizace (124041)
--- Dodací adresa
ŠIROKÁ 16
IVANČICE
66495

ulice, č.p.:
Město:
PSČ:
--- Fakturační adresa
ul i ce, č. p. :
Město:
PSČ:

ŠIROKÁ 16
IVANČICE
66495

--- poznámka zákazníka

--- objednané

--------------------------------------------

položky ---------------------------------------------

Kód

Název

3p2527
NEW10

ARCHITECT

KS
STAT High Sensitive Troponin-I

Reagent Kit 100t -

===================================================================

Cena celkem bez DPH:
DPH celkem:
Cena celkem vč. DPH:

__

J

upozornění

125 800 KČ
26 418 KČ
152 218 KČ

----------------------------------------------------

pokud je Kupující povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 sb., o registru smluv
(dále jen "zákon o registru smluv"), zavazuje se Kupující, že bude postupovat
dle zákona o registru smluv a smlouvu uzavřenou akceptací objednávky
Kupujícího zašle správci registru smluv zřízeného tímto zákonem k uveřejnění
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
Smlouva bude zaslána k uverejnění ve formátu a znění požadovaném zákonem o
registru smluv. prodávající s takovým zveřejněním souhlasí.
Kupující se dále zavazuje ze zveřejnění vyloučit, tj. v elekttb~icRém obrazu
textového obsahu smlouvy zaslané k uveřejnění znečitelnit, ty informace, které
splňují podmínky vyloučení ze zveřejnění dle zákona o registru smluv, zejména,
ale ne výlučně, jakékoliv údaje o jednotkových cenách dle § 3 odst. 1 anebo §
5 odst. 6 zákona o registru smluv. Kupující se zavazuje odškodnit
prodávajícího a nahradit prodávajícímu veškeré náklady, včetně nákladů na
právní zastoupení, v případě porušení tohoto svého závazku. Kupující zašle
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prodávajícímu potvrzení o uveřejnení poskytnuté Kupujícímu správcem registru
smluv.
Tato komunikace muze obsahovat informace, které jsou majetkem, tajné nebo
určené k internímu sdělení. pokud nejste zamýšlený příjemce, mějte prosím na
vědomí, že rozšiřování, předávání, používání nebo kopírování této komunikace
je přísně zakázáno. Kdokoli dostane tuto zerávu omylem, nechť neprodleně
uvědomí odesilatele zpětným e-mailem a smaze ji ze svého počítače.
společnost Abbott vám děkuje za Vaše čestné jednání.
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