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VÁŠ DOPIS ZNACKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA          VYŘIZUJE        V KRNOVĚ DNE
                                                                                                 Ing. Vladislav Skopal               14. 01. 2015

Adresát:

Věc:  Výzva k podání nabídky.

Název akce: „Dodávka barvy a ředidla na nátěr bazénové vany na koupališti v Krnově“.

Naše společnost má záměr zrealizovat v letošním roce zakázku: „Dodávka barvy a ředidla na nátěr bazénové 
vany na koupališti v Krnově“. V případě Vašeho zájmu o realizaci Vás žádáme o zpracování nabídky pro 
uvedenou zakázku. Nabídka bude zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, 
že nemáte zájem o předložení nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem …/. 

1. Podmínky pro zpracování nabídky:

1.1. Předmětem dodávky bude:
1.1.1. Barva chlorkaučuková na bazény TREXON BAZÉNY H 2203 odstín 0400 /v originálním 

balení od výrobce/ - celkem 400 kg barvy.
1.1.2. Ředidlo H 6000 - celkem 90 l. ředidla.
1.1.3. Doprava barvy a ředidla v požadovaném množství do skladu na adrese objednatele.
1.1.4. Potřebná dokumentace k barvě a ředidlu. /prohlášení o shodě použitého materiálu, záruční 

listy, návod na použití, bezpečnostní listy. atd… /

2. Náležitosti nabídky:      
2.1. Jednoduchý položkový rozpočet /samostatně cena barvy a cena ředidla, cena za dopravu –

pokud bude účtována a celková cena za zakázku, ceny uveďte bez DPH a vč. DPH/.
2.2. Termín dodávky /nejbližší možný/.
2.3. Záruka na zakázku.

3. Termín předložení nabídky: poštou nejpozději do 06. 02. 2015 do sídla zadavatele. /nabídku můžete také 
zaslat elektronicky na adresu: v.skopal@centrum.cz /

4. Termín oznámení výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele: do 13. 02. 2015.

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, tel. 602 550 
213; .

Ing. Štefan Ledvoň  ……………………………………………..
jednatel společnosti






