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,,Sníženíprašnosti v obci Nenkovice"
Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/20O6 Só,, o
veřejných zakázkách

1,

Zadavatel

Název

zadavatele:

Sidlo

zadavatele:

Statutární

lČ

zástupce:

zadavatele:

2.
a)
b)
c)
d)

Obec Nenkovice
69637 Nenkovice 37
Petr Zálešák, starosta
00488852

Druh a předmět veřejné zakázlry

CPV: U144430-1 Zametacivozy
Druh veřejné zakázky: ,,DODÁVKY"

Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH: 1.100.000,_ Kč

předmětem veřejné zakázky je pořízení nového nepoužitého speciálního
samosběrného stroje se zametaci a kropící nástavbou,

eJ

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v technických podmínkách a
obchodních podmínkách, které jsou součástízadávací dokumentace,

3,

zadávací dokumentace

a) Zadávaci dokumentace poskytuje zadavatet na e]ektronickou Žádost, UchazeČ
.i můžepožádat o zadávací dokumentaci elektronicky na emailové adrese
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holubova@a-zdotace.cz. Zadavatel odešle elektronickou podobu zadávaci
dokumentaci na email, ze kterého přišla žádost do dvou pracovních dnů.

4.
a)
b)

Termín dodání dodávek je do 60 dnů od doručenípísemnévýníy.
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

5.
a)
b)

Daba a místo plnéníveřejné zakázby

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek koněí dne 18.09.zaÉ v 10:00 hod.

Nabídku je možnépodat osobně v sídle zadavatele, Nenkovice 37, 696 37
Žebtice u Kyjova v úředních dnech a to v:
PO: 8:00-12.00 13:00-16.00
ST: 8:00-12.0a 13:00-16,30
PÁ: 8.00-12.0a 13.00-1 5.00

c)

Rozhodujícíokamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena vča§, je vždy
okamžik převzetí nabídky zadavatelem.

6,

Kvalifikačnípředpoklady a technické podmínky

a)

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky
k 53 odst, 1Alzčestným prohlášením.

b)

ZYZ:

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačnich předpokladů podle § 54

(i)

dodavatel doložívYpis z obchodního rejstříku či jiné evidence,
má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starši 90 dnŮ,

(ii)

dodavateldoloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejnézakázky,

c)

Zadávaci dokumentace obsahuje speciíikaci technických podmínek nutných
k splnění veřejné zakězky,
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Hodnoticí kňtáňa

a)

cena
základnírn kíitéíkm pro zadání vebjrÉzŽlp.|M<y je neinižšínabídková
bez DPH.

8.
a)

DaIšípodmínky

všechny da§í podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V Nenlcwiďcfi, dne 3.9-2014

*Wř?i1""
Ě:0O4S8852

pet zálešák, starosta

