
RE Vimperk ÚV Brloh - cenová nabídka
 Od: Kalačová Miluše <>

 Odesláno: 3. října 2018 13:55
 Komu: Janče Michal

 Předmět: RE: Vimperk, ÚV Brloh - cenová nabídka

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky a její akceptaci.

Hezký den, Miluška Kalačová

Ing. Miluše Kalačová
vedoucí oddělení investic

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

[T] + 420  
[M] +420  
[F] + 420  
[E] 
[I] www.cevak.cz

From: Janče Michal [mailto:]  
Sent: Wednesday, October 3, 2018 7:40 AM 
To: Kalačová Miluše 
Subject: RE: Vimperk, ÚV Brloh - cenová nabídka

Dobrý den,
zasílám objednávku na obnovu dávkovacího čerpadla vápenné suspenze na ÚV Brloh.
Prosím o potvrzení přijetí objednávky a její akceptaci.

S pozdravem

Michal Janče

From: Kalačová Miluše [mailto:]  
Sent: Friday, September 14, 2018 11:20 AM 
To: Janče Michal <> 
Cc: Myslík Vladimír <> 
Subject: Vimperk, ÚV Brloh - cenová nabídka

Vážený pane inženýre,

na základě našeho dnešního telefonátu Vám zasíláme cenovou nabídku na pořízení 
dávkovacího čerpadla na ÚV  Brloh včetně náhradních dílů a příslušenství.

Hezký den, Miluška Kalačová

Ing. Miluše Kalačová
vedoucí oddělení investic

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

[T] + 420 
[M] +420  
[F] + 420  
[E] 
[I] www.cevak.cz

From: KMBH220-CB-SEVERNI  
Sent: Friday, September 14, 2018 11:16 AM 
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RE Vimperk ÚV Brloh - cenová nabídka
To: Kalačová Miluše 
Subject: Message from KONICA MINOLTA C220 PS

Vážená paní / vážený pane, pokud z textu této emailové zprávy je patrné, že byla
doručena jiné osobě než adresátovi, 
žádáme Vás, abyste odesílatele o tom elektronicky informoval a posléze emailovou
zprávu smazal/smazala. 
 
Tato emailová zpráva má pouze informativní charakter a není ve smyslu § 1731 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), nabídkou, návrhem na uzavření 
smlouvy, ani přijetím nabídky, není-li 
odesílatelem této emailové zprávy v jejím textu výslovně uvedeno jinak. 
Odesilatel této emailové zprávy vylučuje ve 
smyslu § 1740 odst. 3, věta druhá OZ přijetí nabídky s dodatky nebo odchylkami. 
Odesilatel této e-mailové zprávy si 
vyhrazuje právo nepřijmout jakýkoliv návrh či nabídku, neuzavřít jakoukoliv 
smlouvu, ukončit jednání o kterékoliv smlouvě 
či návrhu a současně vylučuje předsmluvní odpovědnost ve smyslu § 1729 OZ. 
 
Před vytištěním této zprávy vezměte v úvahu životní prostředí. 
Vážená paní / vážený pane, pokud z textu této emailové zprávy je patrné, že byla
doručena jiné osobě než adresátovi, 
žádáme Vás, abyste odesílatele o tom elektronicky informoval a posléze emailovou
zprávu smazal/smazala. 
 
Tato emailová zpráva má pouze informativní charakter a není ve smyslu § 1731 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), nabídkou, návrhem na uzavření 
smlouvy, ani přijetím nabídky, není-li 
odesílatelem této emailové zprávy v jejím textu výslovně uvedeno jinak. 
Odesilatel této emailové zprávy vylučuje ve 
smyslu § 1740 odst. 3, věta druhá OZ přijetí nabídky s dodatky nebo odchylkami. 
Odesilatel této e-mailové zprávy si 
vyhrazuje právo nepřijmout jakýkoliv návrh či nabídku, neuzavřít jakoukoliv 
smlouvu, ukončit jednání o kterékoliv smlouvě 
či návrhu a současně vylučuje předsmluvní odpovědnost ve smyslu § 1729 OZ. 
 
Před vytištěním této zprávy vezměte v úvahu životní prostředí. 
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