OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) dle Směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ZZVZ č. 134/2016 Sb. v platném znění vydané obcí Staré
Sedliště ve smyslu citovaného zákona

Zadavatel:
Obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště, IČ: 00260142, oznamuje zahájení
výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem "Oplocení areálu na p.p.č.2/2 a st.p.č.
198/1, k.ú. Staré Sedliště".
Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je oplocení části areálu v intravilánu obce Staré Sedliště. Konkrétně se bude
jednat o demontování stávajícího plotu, sloupků a brány. Následně proběhne vyvrtání jamek pro
plotové sloupky do 200 mm v rozsahu 61,6 m. Celkový počet sloupků je 77 ks (sloupek betonový
plotový 105x160x2750 mm v počtu 68 ks a sloupek betonový plotový rohový 160x180x2750
mm v počtu 9 ks). Plot bude tvořen z betonových desek 2000x40x500 mmv počtu 602 ks. Montáž
nových poznkovaných bran v počtu 1 ks. Podrobněji viz položkový rozpočet akce a situace, kde je
uvedena část opravovaného plotu.
Předpokládaná hodnota zakázky činní:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 699.626,50 Kč bez DPH.
Dodatečné informace k zakázce, kontaktní osoba:
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o
dodatečné informace je možné podat pouze písemně na e-mail:
marketazabloudilova78@seznam.cz Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli
doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle
dodatečné informace, případně související dokumenty, bez zbytečného odkladu všem uchazečům,
kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu
Obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště nejpozději do 7.8.2019 do 11:00
hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny ve výzvě, která je vyvěšena spolu se
všemi přílohami na webových stránkách obce Staré Sedliště v sekci veřejné zakázky.
Ostatní:
Výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Zadavatel
si vymezuje možnost zrušit výběrové řízení. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto
výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V Starém Sedlišti dne 22.7.2019
............................................................
Mgr. Jitka Valíčková, starostka

