
Maxová Gabriela

Od:

Odesláno: úterý 19. července 2022 10:56

Komu: Maxová Gabriela

Předmět: Re: Žádost o akceptaci objednávky - objekt Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka

Dobrý den,

akceptujeme objednavku č. 0/1907/2022/OBH na realizaci víceprací k objednávce O/1783/2022/OBH.

Alois Sikora

HAS realizace staveb spol. s r.o.

Provozní 5494/4

722 00 Ostrava - "[řebovice

i0 | : |

Datum: 12. 7. 2022 10:04:56

Předmět: Zádost o akceptaci objednavky - objekt Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka

Dobrý den,

V příloze Vam zasílám objednavku agč. O/l907/2022/OBH na realizaci víceprací

k objednávce O/1783/2022/OBH „Havarijní oprava propadlé a zlomené ležaté kanalizace

pod základovou deskou v provozovně pivního baru“ v objektu Na Mýtě 10, Ostrava-

Hrabůvka“

A žádám Vás 0 'e'í akce taci.

 



Děkuji a s pozdravem

Gabriela Maxová

technik

' 'ad městského obvodu Ostrava-Jih

odbor bytového a ostatního hospodářství

Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

   W www.0vaiih.cz

Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je 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 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 založit jeho důvodné očekávání na uzavření smlouvy. Ukončení

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

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

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

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

vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato 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.

From: copy_C124@ovajih.cz <copy_C124@ovajih.cz>

Sent: Monday, January 13, 2020 11:35 AM

To: Maxová Gabriela <Gabriela.Maxova@ovajih.cz>

Subject: Message from KM_4052_copy_C124



 

Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.


