OZNÁMENÍ O

ZAIď^ÁIBXÍ

VÝBĚROVBHO ŘÍZBNÍ

Ve ejná zakázka na stavební práce zadávána ve formě ve ejné zakázky malého rozsahu mimo reŽim zákona Č.
13412016 Sb., o ve ejnychzakázkách, ve znění pozdějších p edpisri (clále jen ,,zákon" nebo ,,ZZYZ") dle Směrnice
kzadávání ve ejnlich zakázekmalého rozsahu ve smyslu ZZVZč.I34l20L6 Sb. v platném znénívydané obcí Staré
Sedliště ve smyslu citovaného zákona

Zad,avatel:

obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359,348 01 Staré Sedliště, IC:00260142, oznamuje zahájení
vyběrového íízeník zakázce na dodávky s názvem "Nákup osobního vozidla - Pick,uP", která

je zcve ejněna na webovych stránkách obce: http://www.ssedliste.czlurad-276lvyberova-rizeni/

P

edmět zakázky:
P edmětem této zakázky je nákup osobního vozidla, které by mělo mít tyto speciÍikace: 5 míst,
kapotovany nákladovy prostor -pevná nástavba, Světlá vyška: min. 220 ffiffi, uzávérka
dií-erenciálu, redukovaná p evodovka, kamera na couvání, parkování, tažnézaíízení,atd.
P edmět zakázky je podrobně specifikován ve vyzvé k podání nabídek.

P edpokládaná hodnota zakázky činní:
P edpokl

ádaná hodnota ve ejné zakázky činní790.000

Kč bez DPH.

Idodatečnéinformace k zakázce. kontaktní osoba:
Doclavatel je oprávněn požadovat dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám. Zádo.st o
dodatečnéinformace je možnépodat pouze písemně na e-mail:
marketazabloudilova78@seznam.cz Písemnážádost o dodatečnéinformace musí bYt zadavateli
doručena nejpozdéji2dny p ed uplynutím lhrity pro podání nabídek.Zadavatel ocieŠle
dodatečnéinfbrm ace, píípadně související dokumenty, bez zbyteČného odkladu vŠem uchazeČ m,
kterym byla poskytnuta zadávací dokumentace. Zadavatel m Že poskytnout dodateČnéinformace
k zadávacím podmínkám ibez p edchozi žádostt uchazeče.

Lhrita a místo pro podání nabídek:
Nabídky do tohoto vyběrového íízenímusí byt doručeny na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu
Obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359,348 01 Staré SedliŠtěnejpozději do 5.4.2018 do 12:00
hodin.

Bližšíinformace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny ve vyzvé k ve ejné zakázce. NabídkY
musí b t podány v českémjazyce.

Ostatní:
Zadavatel si vym ezqe možnost zrušit v běrové Yízení.V souladu s ustanovením 2 PÍsm. e)
zákonač.32Ol2001 Sb., o finančníkontrole ve ve ejné správě, bude dodavatel vybranY nazák|adě
tohoto vyběrového íízeníosobou povinnou spoluptisobit p i vykonu finanČníkontrolY.
Ve Starém Sedlišti dne 26.3.2018
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Mgr. Jitka Valíčková, starostka
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