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Splatnost faktury
21 dnů

Položka MJ Mnufství \'al Cena/MJ Cena Celkem

10 ODUJIO
22 385.00

Jednorázové mHŠkY :5-

kmirátůľv FFPZ 3.- 000.00
71 60030

Cena vkmě
dopravv a baVnéhn

Dle cenové nabídky Ma dn: 13. W. 10m

Celknvá 12m 985.00 Kč

1. Dodavatel prohlasuse, 20 płebírá záruku ra jakost zball nubn díla D0 dobu 24 měsíců.

z. Účal Ponanl komudltv: k uveden v oběhu dokladu Před plánwănlm ›.v přípravou operace Výdaje

3. v 959601! Dmdlenľ dodavamle má Mmld ptám od léto objednávkv/svmcuvy kďvkqu adstcuml.

4. Carla: výše uvedcmu .mu Neměl. v ceně !sou zahrnuty veškeré náklady dodavalde,

5. Fakturu zašlete a: dvou momentu' nr- adresu: sídla obkdnatele. Objednatel Je oprávněn' vrátil ľaklum.

která l: vadné nebo naobsahu); zákunml paladované náležiłusü. čím! se jej! sniamos! ruší

6. DPH: obkdnatel není plátce DPH, dodavale) Je „ram DPH.

7, Jedno Makov/ml této objednávky nemate druhé zašllte zpět potvnenlm Jejím pkvlelí.

ň ?me dne: 14102020 v ..QMMA/.É/J mw..., dne „_!5-_sz_?2.1.×›___

Přenell objednávkv Formule:

Nákupní společnost LED.
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0d: poptavky©nakupnispolecnosuz

Odesláno:
úterý

13.
října

2020 19:23

Komu:

Předmět: RE: poptávka roušky. respirátory

Dobrý den,

Děkujeme za Vaši poptávku, zboží skladem máme, standardně odesíláme do dvou pracovních dnů. Doprava balené

je při tomto odběru zdarma, níže Vám zasílám cenovou nabídku.

Jednorázové roušky Vám mohu nabídnout za Cenu 1,85 Kč bez DPH vz jednu roušku. Respirační roušku Vám nabízím

za cenu Kř. bez DPH za kus.12; ieden

Platba na fakturu možná Je, zboží bychom tedy odeslal] ihned.

Dejte mi prosím vědět, pokud máte nabídku zájem.

S pozdravem,

V

BO OUSKY!S

Sent: Tuesday, October 13, 2020 3:20 PM

To: Bo roušky <poptavky@nakupnispolecnost.cz>

Subject: poptávka roušky, respirátory

Dobrý den,

jménem Hygienické stanice hl. m. Prahy se na Vás obracím s žádostí 0 zaslání cenové nabídky na 10 000 kusů

jednorázových roušek 5 OOO kusů respirátorú FFPZ, včetně balného dopravy. Prosím o informaci, zda máte toto

zboží dostupne' zda je možné zaplatit zboží na fakturu se splatností, jelikožjsme státní instituce.

veDěkuji vyřízení.

S pozdravem
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Pokud poskytujsle v rámcl lálD kumL/mkace Vaše osobní údaje, dochází ze susny Hygíemcké sranłce hlavního másla Prahy (HSHMP) k jejích

S osobní/ní HSHMP nakládá v souladu s Základnízpracování údají platnou právní dplsvoll, pnóemz informace o ochraně osobních úderů v

HSHMP podle čí 13 naiízsní Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 ochraně fyzlckých osob v souvlsínsll se

osobních a volném rěcmn zm 6m/ směrnice 95/46/ESzpracováním údaiů Dahl/bu Údajl'l (obecne nařízenl o ochraně osobních údajů) !sou

na slrá nká ch HSHMP cz v informačním memorandu nsnhnlnh :ma r;dostupne webových (www hugmna Zásady DDnranV mlomrace

zgracování osobních lide ú.,
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