ozNÁMExí o zlruAlnNí vÝnĚnovBHo ŘízBNí

Veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
13412016 Sb., o veřejný ch zakázkách, ve znění pozdějších přcdpisů (dále jen ,,zákon" ncbtl ,,ZZYZ" ) dlc Směrnice
kzadáváníveřejných zakázekmalého rozsahu ve smyslu ZZVZč. 13412016 Sb. v platném znění vydané obcí Staré
Sedliště ve smyslu citovaného zákona

Zadavatel:
Obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 35g,348 01 Staré Sedliště, IČ: 00260142, oznamuje zahájení
výběrového íízeníkzakázcena stavebná práce s názvem "Oprava a údržbahasiČskézbrojnice
v obci Nové Sedliště" zadávaného v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného ze
státního zemědělského intervenčníhofondu.
Předmět zakázky:
Předmětem této zakázkv je oprava interiéru hasičskézbrojnice včetně bočníchvrat, Konkrétně se
jedná o: výměna potrubí u kanalizace, odizolování zdiva, výměna bočníchvrat, oprava omítek,
vybourání zdiva a osazení protipožárních dveří, odkopání podlah a položení hydroizolace, atd.
Předmět zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci k podání nabídek a v
závazném textu Smlouvy o dílo včetně dalšíchpffloh zadávací dokumentace.
předpokládaná hodnota zakázky činní:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní570.000 Kč bez DPH.
Idodatečnéinformace k zakázce. kontaktní osoba:
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám . Zádosí o
dodatečnéinformace je možnépodat pouze písemně na e-mail:
marketazabloudilova78@seznam.cz Písemná žádost o dodatečnéinfbrmace musí být zadavaíe|i
doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle l
dodatečnéinfbrmace, případně související dokumenty,bez zbytečnéhoodkladu všem uchazečŮm,
kterým byla poskytnlta zadávací dokumeníace. Zadavatel mŮže poskytnout dodateČnéinformace
k zadáv acím podmínkám i bez předch ozí žádosti uchazeč e.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky do tohoto výběrového íízenímusí být doručeny na adresu sídlazadavatele, tj. na adresu
Obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště nejpozději do 26.2.2018 do
12:00 hodin.

Bližšíinformace o formě

v zadávací dokumentaci. Nabídky musí

a obsahu nabídky jsou uvedeny

být podány v českémjazyce.

Ostatní:
Zadavatel je žadatelem o dotaci z národního dotačníhoprogramu Státního zemědělského
intervenčního fondu na realizaci projektu s názvem "Oprava a údržbahasiČskézbrojnice v
obci Nové Sedliště" a výběrové íízeníje organizováno v souladu s Pravidly pro zadáváni
veřejných zakázek, Zadavaíe| si vymezuje možnost zruŠitvýběrové íízenív případě neposkytnutí
finančnípodpory, neboť by tato situace představovala dŮvod hodný zvláŠtníhozřetele, pro který
nelze na zadavatelipožadovat, aby ve výběrovém íízenípokračoval. V souladu S ustanovením § 2
písm. e) zákona č,32OI20OI Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný
nazáhJadé tohoto výběrového íízeníosobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanČníkontroly.

V Starém Sedlišti dne 12.2,2018
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Mgr. Jitka Valíčková, starostka
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