Oznámení o zahájení zadávacího řízení
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

„CAS a DA - Mladý Smolivec“
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, Vydání 1.7, platnost od 22. 12. 2016, v rámci
stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu,
19. Výzva – Technika pro IZS, SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof,
registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000439
Zadavatel Obec Mladý Smolivec, sídlem Mladý Smolivec 95, PSČ 335 01, IČ 00256935 oznamuje, že
dne 6. 1. 2017 bylo odesláním do Věstníku veřejných zakázek zahájené zadávací řízení k nadlimitní
veřejné zakázce na dodávky s názvem „CAS a DA - Mladý Smolivec“.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) a
nového dopravního automobilu vč. přívěsu (dále jen DA) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných
hasičů Mladý Smolivec, JPO III.
V souladu s § 35 a § 101 odst. 1 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na 2 části, a to následujícím
způsobem:
Část 1 – CAS a
Část 2 - DA
V souladu s ustanovením § 101 odst. 2 ZZVZ je účastník oprávněn podat nabídku na obě či jednu část
veřejné zakázky. Zadavatel tak účastníkům umožňuje, aby podali nabídky na obě části veřejné
zakázky.
Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace v elektronické podobě je přístupna účastníkům neomezeným dálkovým
přístupem prostřednictvím profilu zadavatele, na adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mlady-smolivec

Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny osobě zastupující zadavatele nejpozději 23. 2. 2017 do 11:00 hodin na
adresu: OU Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, PSČ 335 01.
V Brně dne 9. 1. 2017
Za zadavatele – Obec Mladý Smolivec:
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Roman Bielak
vedoucí odboru výběrových řízení
Erste Grantika Advisory, a.s.
na základě plné moci
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