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Dodavatel

Fakultní nemocnice Hradec Králově DM Color, s.r.o.

Sokolská 581 Libřice 31

500 05 Hradec Králové 503 44 Líbřice

Česká republika

DIČ (3200179906

IČ 001729908

Telefonní Číslo 495 831 111 DIČ (3227477873

Číslo faxu +420 495 832 100 IČ 27477573

Název banky Česká národní banka - BU

Číslo bankovního účtu 2463951110710

Obchodní registr Zř. listina MZČR - éj. MZDR 17286-II/2012

Kod veřejné zakázky P18V00142511 Datum dokladu 27.3.2019

Nákupěí Technický odbor

Platební podmínky Splatnost do 45 dn

Zp sob dodávky

Požadované datum příjmu

Číslo Popis Středisko Kód Množství Měrná jednotka Objednací ěíslo

Objednávámé u Vás v souladu s uzavřenou rámoovou

dohodou ě. 2004 "Malířské a natěračské práce

ve FN I-lK" ze dne 15. 10. 2018 a Vaší cenovou

nabídkou vyhodnocenou dne 7. 3. 2019

malířské a natěračské práce v budovách

ě. 21, 18 a 31 - OCSS v areálu FN HK.

Rozsah prací dle dílčí poptávky ze dne 11. 2. 2019

Termín dokončení: 30. 8. 2019

Cena vč. DPH: 241.070,80 Kč

(cena bez DPI-l: 19923210 Kč)
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Podmínky poptávkového“ řÍZonÍ na zakázku (předmět zakázky):
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Jedná se o malování a nátěry v budově č. 21, 16, 31 - OCSS ve FN HK.

Specifikace v příloze.

Hodnocení kompletních nabídek bude provedeno podle výše nabídnutě'ceny.

místo realizace zakázky: klinika, oddělení, č. budovy:

Fakultní nemocnice v Hradci Králově, Sokolská581 č._bud. 21, 16, 31

Platební podmínky:
Objednavatel neposkytuje zálohy..
Splatnost vystavených faktur je 45' dní' ode dne jejich prokazatelného doručení Zadavateli.
Požadovaná záruka: 24 měsíc (Požadovaná Záruka se týká práce i materiálu)
Požadovaný-termín realizace: červenec - srpen 2019

Podávání nabídek a jejich náležitostí
' '

(v uzavřených obálkách, soznačením předmětu zakázky a slovem "NEOTEVÍRAT")

místo podání: Fakultní nemocnice Hradec Králově, vedoucí technického odboru
Sokolská 581 50005 Hradec Králově - Nový Hradec Králově

termin podání nabídky:I 26. 2. 2019 do 10,00 hodin.
K nabídce Uchazeč přÍIOŽÍ (bez těchto uvedených příloh nebude nabídkapoeuzována jako kompletní):

1. na tomto listu doplněnou tabulku cen a Záruk

2 v příloze Zpracovaný cenovy rozpočet včetně odborných specifikací

Nabídka navýše uvedenou zakázku (tuto část doplňuje-uchazeč):
Součásti nabídková ceny/:jsou veškerá práce, dodávky a jině 'náklady nezbytně pro řádnou a úplnou realizací díla.

Součásti nabídkové ceny jsou i'práce a dodávky, které' ve specifikaci uvedeny nejsou, ale o kterych uchazeč,

vzhledem ke svym odborným znalostem, mohl vědět nebo je mohl předpokládat
” l

Věcnou a cenovou specifikací víceprací
chybějících

dle zjištění doloží uchazeč samostatnými rozpočty a zahrneje do

nabídková ceny
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záruka na práci a materiál: 'if'E termín dokončení zakázky: ,//'

Nabídku předkládá (název uchazeče dle živnostenského listu nebo výpisuI z obchodního rejstříku):

DM Color, 8.120..
503 44 übříce 31

Male.: 777 269 903
lćo- 274 77 ó73 DIČ. (2227477673
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