
Holková Marie

0d= Martin Sedláček_
Odesláno: čtvrtek 23. září 2021 11:53

Komu: Holková Marie

Předmět: Akceptace

Dobrý den, paní Holková,

akceptujeme objednávku O/2458/2021/OBH na realizaci díla „Oprava 3 ks rozvaděčů el. energie RZ 1—2, RZ

2, RZ 3 v objektu Fr. Formana 13, Ostrava—Dubina"

S pozdravem

Sedláček Martin

ELEKTRO — Vajdík spol s r.o.

Montáže a opravy elektroinstalací

Nájemnická 676/35

Ostrava — Mar. Hory 709 00

   IC:V26822229

DIC: CZ26822229

---------- Původní e-mail ----------

Od: Holková Marie <Marie.Holkova©ovajih.cz>

Komu: Stanislav Vajdík_

Datum: 23. 9. 2021 11:27:49

Předmět: Žádost o akceptaci

Dobrý den,

v příloze vám zasílám objednávku ag.č. 0/2458/2021/OBH na realizaci díla „Oprava 3 ks

rozvaděčů el. energie RZ 1-2, RZ 2, RZ 3 V objektu Fr. Formana 13, Ostrava—Dubina“ a

žádám Vás o její akceptaci.

Marie Holková

technik

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

odbor bytového a ostatního hospodářství



Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

T +420 599 430 158

M+420 607 057 824

E marie.holkova@ovaiih.cz

W www.0vaiih.cz

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

nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele á 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 nabídky, není-li v ní uvedeno jinak. Je-li 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 vjákékoli fázi

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

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

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

vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje táto e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají adresátovi

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

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


