
Výzva k podání cenové nabídky na akci

,,Oprava komunikací v k.ú. Trhová Kamenice"

V nabídce požadujeme:

- Cenovou nabídku včetně položkového rozpočtu

- Kopii živnostenského listu

- Dobu plnění zakázky a záruční dobu
- Reference o podobných prováděných akcích

Ukončení příjmu nabídek je 25.6.2O18, zájemci doručí svoji nabídku

v zalepené obálce označené ,,Oprava komun|kací v TK".

Nabídky předejte osobně na úřadě či zasílejte na adresu:

Městys Trhová Kamenice

Raisovo náměstí4
539 52 Trhová Kamenice

Žádost o poskytnutídodatečných informacíadresujte na emall lng. lvy

Dostá lové : sta rosta @trhova ka men ice.cz

Pří|ohy: Položkový výkaz výměr

VTrhové Kamenici dne 1]..6.201,8
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NABíDKOyÍ Rozpočrr
(položkový rozplg}
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