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I MĚSTO HODONÍN

(Ol Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

r n
Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Rodinova 691/4

695 01 Hodonín

IČ: 63489953

J
Číslo objednávky: OD/2020/0294/ 160

11.3. 2020Datum:

Počet listů/příloh: 1/0

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás seřízení plastových oken a dveří v objektu MěÚ Hodonín. Národní třída 25:

56 ks okna dvoukřídlá, 228 ks okna velká / křídlo nahoře + výklopné dole /
12 ks

6 ks

okna WC /dvě úzká křídla, rozdělena profilem/
okna malý čtverec

74 ks okna obdélníková, sklopná, výklopná
5 ks vchodové dveře

Celkem: 379 ks oken + 5 ks dveří /Mechanizmus „ROTO“/

materiál

práce + doprava

Cena celkem: 35.010 Kč

Cena zahrnuje:

příprava pracoviště žebřík

. seřízení a promazání oken

. drobný instalační materiál (mazadlo, silikonové oleje)
■ doprava

Předem děkujeme.

vedoucí majetkového odboru

i akturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu
nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán,
s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu město
Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky.

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.
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MĚSTO HODONÍNm
ní Masarykovo nám. 53'!. 695 55 Hodonín

r i
Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

iD DS:

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Ředinová 691/4

695 01 Hodonín

1Č: 63489953
J

Číslo objednávky: OD'2020 '0294
'

1 60

1 1.3.2020Datum:

Počet listů příloh: 10

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás seřízení plastových oken a dveří v objektu MěÚ Hodonín. Národní třída 25:

ró ks okna dvoukřídlá. 228 ks okna velká křídlo nahoře výklopné dole
okna WC .dvě úzká křidla, rozdílena profilem

6 ks okna malý čtverec
74 ks okna obdélníková, sklopná, výklopná
5 ks vchodové dveře
Celkem: 379 ks oken + 5 ks dveří 'Mechanizmus ..ROTO"

12 ks

materiál

oráče ~ doprava
_

Cena celkem: 35.010 Kč

Cena zahrnuje:

příprava pracoviště žebřík
• seřízení a promazání oken
. drobný instalační materiál (mazadlo, silikonové olejei
• doprava

Předem děkujeme.

vedoucí majetkového odboru

raktům, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu
nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán.
s daňovým identifikačním Číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu město
Hodonín. Masarykovo nám. 53/1. 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky.

lálo objednávka bude zveřejněna r Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republik)-.
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