Karel Veselý
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Šíma, Petr [petr.sima@t-mobile.cz]
14. října 2019 12:03
Karel Veselý
'Pavel Hánek'; Nikendey, Patrik
RE: Dodávka pevných disků pro server Dell

Vážený pane Veselý.
Potvrzujeme přijetí vaší výzvy a jsme připraveni podat nabídku.
S pozdravem,

From: Karel Veselý [mailto:karel.vesely@vugtk.cz]
Sent: Monday, October 14, 2019 9:12 AM
To: Šíma, Petr <petr.sima@t-mobile.cz>
Cc: 'Pavel Hánek' <pavel.hanek@vugtk.cz>
Subject: FW: Dodávka pevných disků pro server Dell
Vážení,
informujeme Vás, že byla na portále e-zakazky.cz zveřejněna výzva k plnění veřejné zakázky Dodávka pevných
disků pro server Dell. V příloze Vám zároveň zasíláme dokumenty k vypracování nabídky k uvedené výzvě a těšíme
se na další spolupráci.
S pozdravem
Ing. Karel Veselý
vedoucí oddělení personálně správního
Firma:Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , v. v. i.
Sídlo: Ústecká 98, 250 68 Zdiby
IČ: 00025615, jsme plátci DPH
Tel. 226 802 344

Tento email a jeho případné přílohy jsou určeny výhradně konkrétnímu adresátovi a mohou obsahovat důvěrné informace.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu nebo jeho příloh či jejich obsahu, obratem nás prosím kontaktujte a email a
případné přílohy trvale odstraňte. Současně vezměte na vědomí, že šíření, sdělování obsahu či kopírování obsahu emailu či
příloh je přísně zakázáno. This Email and its attachments are intended only for use by the intended addressee named inside
and may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this email or attachments please contact us
immediately, and permanently delete the email and attachments and note that dissemination, disclosure or copying of this
email and attachments is strictly prohibited.
Zásady komunikace, které společnost T-Mobile Czech Republic a.s. užívá při sjednávání smluv, jsou uvedeny zde . Není-li v
zásadách uvedeno jinak, nepředstavuje tato zpráva konečný návrh na uzavření či změnu smlouvy ani přijetí takového návrhu.
The communication principles which T-Mobile Czech Republic a.s. applies when negotiating contracts are defined here . Unless
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otherwise stated in the principles, this message does not constitute the final offer to contract or an amendment of a contract
or acceptance of such offer.
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