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 dodávky s názvem "Oprava střechy budovy na st.p.č. 198/1II.etapa".
Předmět zakázky:
Předmětem této zakázky je ručně tesaný krov namořit, kde je to nutné opravit uhnilé a chybějící
části, výměna latí, výměna střešní krytiny po celé ploše - nová krytina Lindab Trapéz T 35,
Classic, montáž žlabů a svodů včetně souvisejících prací.
Předpokládaná hodnota zakázky činní:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 847.157,02 Kč bez DPH.
Idodatečné 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 v zadávací dokumentaci. Nabídky musí
být podány v českém jazyce.
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 23.7.2019
............................................................
Mgr. Jitka Valíčková, starostka

