OZNAMENI O ZAHAJENI VYBEROVEHO RIZENI

dodávky zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. I34l20I6
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon" nebo ,,ZZYZ") dle Směmice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu ve smys|u ZZYZ č. 134/20l6 Sb, v platném Znění vydané obci stalé Sedliště ve
VeŤe1ná zakázka na

smyslu citovaného zákona

Zadavatel:.

obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359,348 01 Staré Sedliště, IČ 00260142, oznamuje zahájeni
výběrového řízení k zakázce na dodávky s názvem "Doplnění herních prvků v místních
částech obce Staré Sedliště".
Předmět zakázky:
Předmětem této zakázky je dovybavení herních prvků na jednotlivých herních plochách v
místníchčástech obce staré sedliště - Labuť, Mchov a Nové sedliště, které bude sloužit dětem a
mládeži ke společnémusetkávání.
KonkŤétnípožadavky na herní prvkyjsou specifikovány v položkovémrozpočtu akce.
předpokládaná hodnota zakázkv činní:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní250.000 Kč bez DPH.
Idodatečnéinformace k zakázce. kontaktní osoba:
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o
dodatečné informace je možnépodat pouze písemně na e-mail:
marketazab|oudilova78@seznam.cz Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli
doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podaní nabídek. Zadavatel odešle
doďátečiré informace, případně související dokumenty, bez zbl1ečnéhoodkladu všem ucMzečům,
kterým byla posk74nlía zadávací dokumentace. Zadavatel můžeposkl,tnout dodatečné infotmace
k zadávacím podmínkám i bez píedchozi žádosti uchazeče.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky do tohoto výběrového řízenímusí blýt doručeny na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu
Obec Staré Sed|iště, Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště nejpozději do 20.6.2018 do
11:00 hodin.
Bližšíinformace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Nabídky musí
byt podány v českémjazyce.

Ostatní:
Výběrové íízenije organizováno v souladu s Pravidly pro zadávéni veřejných zakilzek. Zadavatel
si vymezuje možnost zrušit výběrové řízení. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.
3201200I Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto
výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finančníkontroly.

V Starém Sedlišti dne 6.6.2018
OBECSTARÉ SEDLIŠTĚ
§tgíé sedliště 359

347 01

TACHOV

