
Maxová Gabriela

0d: jaromír šmírák_
Odesláno: úterý 21. září 2021 7:40

Komu: Maxová Gabriela

Předmět: Re: Žádost o zveřejnění v registru smluv

Zdravím Vás paní Maxová,

akceptují objednávku ag.č. O/2378/2021/OBH na „Instalace vzduchotechniky v bývalé prodejně

fotolab“ v objektu Domu služeb Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka“ .

S pozdravem Jaromír Šmiřák

Air - Kliment s.r.o.

Jaromír Smiřák   

---------- Původní e-mail ----------

Od: Maxová Gabriela <Gabriela.Max0va@0vajih.cz>

Komu: jaromír šmiřák_

Datum: 2Q. 9. 2021 12: .

Předmět: Zádost o zveřejnění v registru smluv

Dobrý den,

v příloze vám zasílám objednávku ag.č. O/2378/2021/OBH na ,,|nsta|ace

vzduchotechniky v bývalé prodejně fotolab“ v objektu Domu služeb Horní 1492/55,

Ostrava - Hrabůvka“

a žádám Vás o její akceptaci.

 



Děkuji a s pozdravem

Gabriela Maxová

technik

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

odbor bytového a ostatního hospodářství

Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

T +420 599 430 333

M+420 722 971 733

E qabriela.maxova@ovaiih.cz

Wwww.ova'ih.cz

Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace aje určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím

nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu,

včetně přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit,

zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh.

Tato zpráva není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nábídky, není-Ii v ní uvedeno jinak. Je-Ii tato

zpráva součástí procesu vyjednávání smlouvy, bere adresát zprávy na vědomí, že z ní nelze vyvozovat

povinnost uzavřít smlouvu, a že nemůže založitjeho důvodné očekávání na uzavření smlouvy. Ukončení

vyjednávání o smlouvě ze strany statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih vjakékoli fázi

vyjednávání, a to i bez vážného důvodu, nemůže být považováno za protiprávní či umožňující vznikjakýchkoliv

závazků městského obvodu nebo nároku vůči němu. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku

výslovně sjednán celýjejí obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je

vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-máilová zpráva, v žádném případě nezakládají adresátovi

žádné nároky vůči městskému obvodu, ato ani nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


