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v rámci ｶ�｢ｲｯｶ￩ｨｯ＠ ￭ ｺ･ｮ ￭＠ ｶ･･ ｪｮ ￩＠ zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu ｳｭｲｮ ｩ ｣･＠ Rady Královéhradeckého kraje Ｎ＠ 3, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraj e ーｩ＠ zadávání ｶ･･ｪｮ�｣ｨ＠ zakázek, si Vám dovoluj eme zaslat výzvu k podání nabídky. 

Název ｶ�｢ ｲ ｯｶ￩ｨｯ＠ ￭ ｺ･ｮ ￭＠ „Nákup VT a SW" 

ｐ･､ｭｴ･ｭ＠ poptávky je dodávka zboží dle následující specifikace. 

viz. ｰ ￭ ｬｯｨ ｡＠ „specifikace.pdf" 

Termín odevzdání hotového díla je ｮ･ ｪ ｰｯｺ､ ｪ ｩ＠ 1, 7.2019, 

Obchodní a smluvní podmínky j sou stanoveny návrhem kupní smlouvy, který je ー￭ｬｯ ｨ ｯｵ＠ této výzvy. Smlouva bude ｵｺ｡ｶ･ｮ｡＠ s vybraným dodavatelem, smlouvu není nutné ー ｩ ｫ ｬ ￡､｡ｴ＠ ｳｯｵ￡ｳｴ ￭＠ nabídky. 

Nabídku j e možné podat elektronicky ーｲｯｳｴ ･､ｮ ｩ｣ ｴｶ ￭ ｭ＠ datové schránky nebo e-mailem. Nabídka musí obsahovat název ｶ�｢ ｲ ｯｶ￩ｨｯ＠ ￭ｺ･ｮ ￭＠ a nabídkovou cenu dodavatele v ｋ Ｎ＠

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny v ｋ＠ bez DPH. Není-l i dodavatel plátcem DPH, bude jeho nabídková cena hodnocena ｶ･ｴｮ＠ DPH. 

ｌｨ ｴ ｡＠ pro podání nabídky ｫｯｮ ￭＠ dne 13.6.2019 10:00 hod. 

Zadavatel j e ｯｰ ｲ ￡ｶｮｮ＠ zrušit ｶ�｢ｲｯｶ￩＠ ￭ｺ･ｮ ￭＠ kdykoliv za jeho ｢ ｨｵＬ＠ a to i bez udání ､ｶｯ､ｵＮ＠
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Komu 

Dobrý den, 

Dle informací od kolegy ｮ￡ｫｵｰ￭ｨｯ＠ má dodavatel zatím dostatek zboží. 

ｎ･ｭ ｬ＠ by být tedy problém. 

S pozdravem 

,., TSBOHEMIA.CZ 

OfALFA.cz (I) BARBONE 

Obchodní ｯ､､ ｬ ･ｮ ￭＠

T.S. BOHEMIA a.s. 

Sladovní 103/ 3, 779 00 Olomouc 

tel.: 

fax: 

email: 

http://www.tsbohemia.cz 

From: 

Sent: Thursday, June 13, 2019 1:02 PM 

To: 

Subj ect: Re: FW: ｖ� ｢ ｲ ｯ ｶ ￩＠ ￭ ｺ･ ｮ ￭＠ - "Nákup VT a SW" 

Dobrý den, 

｣ｨｴ ｬ＠ bych se zeptat na Vámi uvedenou dobu dodání „21 dní". 

V poptávce byl uveden termín dodání hotového díla do 1.7. 2019. Pokud bychom brali v potaz celých 21 dní tak se do tohoto termínu s Vaší nabídkou nevejdeme. 

Jste schopni zboží dodat ｮ･ｪｰｯｺ､ｪ ｩ＠ do termínu 1.7.2019? 

ｄｫｵ ｪ ｩ＠ za ｯ､ｰｯｶ＠
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