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Detail zprávy Re: Re: Re: Výzva k plnění rámcové smlouvy 19/654080080 PO Tábor

Zpráva______________________________________________________________________________

Odesílatel Objednávky SFDI (D0002404 - OFFICE-CENTRUM s.r.o.)
Předmět Re: Re: Re: Výzva k plnění rámcové smlouvy 19/654080080 PO Tábor

Dobrý den paní..................

děkuji za upřesňující informace. Ještě dnes židle objednám.

Termín doručení je 4 týdny.

Hezký den

OFFICE-CENTRUM

Dne 26.06.2019 08:34:20 odesílatel ................................. (OJ0000596 - Nábytek (Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace)) napsal:

Dne 25.06.2019 10:09:54 odesílatel Objednávky SFDI (D0002404 - OFFICE-CENTRUM s.r.o.) 
napsal:

Dobrý den,

zaregistrovali jsme Váš požadavek.

Žádáme Vás o upřesnění objednávky. V příloze Vám zasílám vzorník židlí a prosím o přesný název 
látky.
Sedák i opěrák budou v jednotné barvě? Prosím vyberte odstín modré a šedé látky pro židle 292, 

289 290 a 288.

Děkujeme a jsem s pozdravem



OFFICE-CENTRUM

Dne 24.06.2019 09:58:34 odesílatel ................................. (OJ0000596 - Nábytek (Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace)) napsal:

Zadavatel Nábytek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) sídlem Dlážděná 1003/7, 
11000 Praha 1 Vás žádá o poskytnutí plnění k zakázce VZ0072225 - Dodávky kancelářského 
nábytku pro resort dopravy 2019 -  2021: část 2 -  Jihozápad v celkové hodnotě 72 891,96 Kč s 
DPH, 60 241,3 Kč bez DPH, 12 650,66 Kč hodnota DPH. Bližší specifikaci předmětu zakázky 
naleznete v příloze této zprávy.
Kontaktní osoba pro zakázku: .......................................................... 
Místo plnění: Valdenská 525, 390 02 Tábor - 1. poschodí

Dobrý den,
posíláme upřesnění barev potahů u židlí. U položky 289 u jedné židle je změna barvy ze šedé na 
červenou.
Po zaslání vzorníku, který jsme dosud neměli k dispozici se pan přednosta rozhodl pro tuto barvu, 

pol. 288 - 2 ks - šedá Bondai 8010
pol. 289 - 2 ks - černá Bondai 8033, 1 ks modrá Bondai 6071, 1 ks červená Bondai 4011 (původně 

byla objednaná barva šedá) 
pol. 290 - 1 ks - modrá Bondai 6071 
pol. 292 - 4 ks - modrá Fill 82

Děkuji za pochopení 

S pozdravem ................

Doplňující údaje

Odesláno 27.06.2019 10:46:59
Typ zprávy Odpověď
Číslo jednací 19/654080080
ID zprávy 733501
Centralizované
zadávání

CZ0000036 - Dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy 2019 -  2021: 
část 2 -  Jihozápad
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