OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Kontakt zadavatele:
Adresa provozovny:

Agro Kamenná s.r.o.
č.p. 81, 675 03 Kamenná
04373596
CZ04373596
Ing. Zbyněk Zedníček
tel. 777 875 245
e-mail: info@zednicek.com
č.p. 81, 675 03 Kamenná

Název zakázky
Dodávka rýpadla – nakladače
Druh zakázky
Dodávky
Popis předmětu zakázky a informace, zda zadavatel umožňuje dílčí plnění
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Zakázka obsahuje dodávku nového rýpadla – nakladače, které je určeno pro přípravné a
dokončovací stavební práce a specializované stavební činnosti. Dodávka bude provedena
včetně dopravy, montáže, uvedení do provozu a základního zaškolení obsluhy. Požadované
technické parametry stroje jsou specifikovány v příloze č.1 Zadávací dokumentace.
Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůtou pro podání nabídky se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku podat svou
nabídku. Účastník o zakázku musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídky, to je do 17. 10. 2019 do 10:00 hod.
Nabídky, které účastníci doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme k
hodnocení, tyto nabídky nebudou otevřeny, zůstanou však součástí dokumentace zadavatele.
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu
zadavatele: Agro Kamenná s.r.o., č.p. 81, 675 03 Kamenná

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa
Zástupce zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:

GRANTECH s.r.o.
Pražská 105, 67602 Moravské Budějovice
Lukáš Kabelka (zástupce zadavatele)
grantech@volny.cz
724 994 400

Další informace
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka bude předložena v českém či slovenském jazyce.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2 215 000,- Kč bez DPH.
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