ZDRAVOTNıcKÄ ZÁcHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

sANATÉs oLoıvıouoı s.r.o.
Milan Haboñ
Na Zákopě 525/1 G.
779 00 Olomouc

_l

Zlin 31.10.2019
Vyřizuje: Vajsner Oldřich

Číslo podacl: 1U1M1ł1 JSIPTO

Oblednávka'
Objednáváme provedení injektáže PUR - Stropní konstrukce vgaráżi ředitelství ZZS ZK p.o. Zlín
Peroutkovo nábřeží 434. a to na základě Vaší cenové nabldky ze dne 25.10.2019 za celkovou cenu

70.980, - Kč bez DPH s termínem do 30.12.2019.
S pozdravem

JUDr. Josef Valenta
ředitel

Příloha
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Cenová nabídka ze dne 25.10.2019
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