Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
e-mail: conserv@prgcons.cz, www.prgcons.cz

Č.j:
PK 1899 /08-VEO

Vyřizuje:
Tobiášová/222 32 18 30

datum: 2.10.2008

Věc: výzva k zaslání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky do 2 mil. Kč
Zadavatel – Pražská konzervatoř se sídlem Praha 1, Na Rejdišti 1 zastoupená ředitelem
Mgr. Pavlem Trojanem Vás na základě rozhodnutí investiční komise ze dne 26.9.2008, dále
pak ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení –
příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou“ a podle zákona č. 1347/2006
Sb. o veřejných zakázkách vyzývá k podání nabídky:
1. Předmět veřejné zakázky:
Nákup B trubky zn. Schagerl, model Hörsdofr Heavy, povrchová úprava lak
2. Doba plnění:
Dodání a vyfakturování zakázky do 15.12.2008
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena bude uvedena s DPH a bude jako nejvýše přípustná. Nabídka musí obsahovat údaje o
termínu dodání.
Při výběru zakázky bude komise přihlížet k ceně a kvalitě.
4. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy
Fakturace bude provedena na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených
zástupcem zadavatele.
4. Závěrečná ustanovení:
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit a to bez udání důvodů. O Takové změně bude
zájemce informován meilem a následně doporučeným dopisem
Vaši cenovou nabídku s uvedeným obsahem údajů prosíme doručte nejpozději do 17.října
2008 do 12,00 hod. do kanceláře v 1. patře, Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1Staré Město.
Nabídka bude v zalepené obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena:
NEOTVÍRAT, veřejná zakázka – „Nákup trubky“
S pozdravem

Mgr. Pavel Trojan
ředitel konzervatoře
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