OBEC PĚČÍN
Pěčín u Rychnova nad Kněžnou č. p. 207, 517 57
IČ 00275221 DIČ CZ 00275221
e-mail: obec@pecin.cz
www.pecin.cz

Naše Č.j.: 5 /2022
Vyřizuje : Petr Miroslav
Telefon: 494 595 148, 604 233 214, starosta@pecin.cz
V Pěčíně dne 11. ledna 2022
Věc: žádost o vyhotovení nezávazné cenové nabídky
Dobrý den ,
Obracím se na Vás se žádostí o vyhotovení nezávazné cenové nabídky na stavbu, dodávku
a montáž: Plot u Základní a mateřské školy Pěčín
- délka plotu 85m
- pletivo poplastované 2,7mm čtyřhranné zapletené zelené
- výška 150 cm
- kůly po 2,5m výška 2m zelené, průměr 38mm, sílu materiálu uveďte!
- 1ks kompletní brána výška 150 cm délka 360 cm
- 1 ks kompletní branka výška 150 cm x 100 cm
- předpokládaný termín vyhotovení duben- květen 2022
- cena včetně potřebného doplňkového materiálu (kůly, drát, vzpěry 8ks, napínáky apod.),
vyvrtání a zabetonování sloupků a souvisejících nákladů dopravné apod.
- záruka …….(doplňte)
- místo dodání – Základní a mateřská škola Pěčín, Pěčín č.p. 42, 517 57
Cenu uveďte - materiál dle položek, související náklady, doprava, montáž.
Cenu uveďte bez DPH a s DPH. Objednatel není v plátcem DPH
Dle výše cenové nabídky bude doručena objednávka nebo uzavřena Smlouva o dílo.
Nabídku doručte poštou v zalepené obálce s označením v levém horním rohu „ Plot škola“, nebo elektronicky e-mailem na adresu: starosta@pecin.cz v termínu nejpozději však
dne 2. února 2022 do 11:00 hodin.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede zastupitelstvo obce nejpozději dne
2. února 2022 v 17:00hodin.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámí zadavatel uchazečům do 25. února 2022.
Náklady spojené s vyhotovením nabídky se nehradí.
Upozorňujeme, že při doručování spol. Česká pošta s.p. může dojít k opožděnému
doručení zásilky a zásilky došlé po určeném termínu nebudou otevírány ani vraceny
uchazeči.
Děkuji za vytvoření nabídky a jsem s pozdravem
Petr Miroslav, starosta obce Pěčín

