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Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva vnitra ČR, odboru programového financování, prostřednictvím

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a z rozpočtu Pardubického kraie

Výzva k podání nabídky

a k prokázání splnění kvalifikace pro zadání veřejné zakázky maIého rozsahu

na dodávku:

,,Trhová Kamenice - Dopravní automobil"

Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání

nabídek uchazečů, v rámci zadání zakázky malého rozsahu na dodávku (dále jen veřejná

zakázka|.

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku, zadávanou mimo režim zákona
Č. L34|2OL6 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále již ,,zákon"), jejíž předpokládaná cena

nepřesáhne 2.000 000,- Kč bez DPH, a to ani v případě souběhu s jinými zakázkami

zadavatele, které by naplňovaly principy místní, časové a věcné souvislosti.

1. lDENT!FIKnčruí Úorur ZADAVATELE

2. VYMEZENí pŘrouĚTu zAKÁzKY

Druh veřeiné zakázkv: Dodávka

předmět plnění:

Nákup ].x nového dopravní automobilu vprovedení,,Z",kategorie podvozku 1-,,pro městský
provoz", s celkovou hmotností od 3 t do 3,5 t. Podrobně je předmět plněnívymezen v příl. č.

3 ZD (Návrh kupnísmlouvy) a příl. č.4ZD (Technická specifikace).

3. INFORMACE O POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentacije možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na

následujících kontaktech :

Název: Městys Trhová Kamenice
Sídlo: Raisovo náměstí 4,539 52 Trhová Kamenice
lč: 00271055
právní forma 801 - Obec
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

lng. lva Dostálová, starostka obce

kontaktní osoba zadavatele ve
věci veřejné zakázky:

lng. Jan Dobiáš (JD-dotace s,r.o.)
- osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

tel:776788970
info@id-dotace.cz
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Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva vnitra ČR, odboru programového financování, prostřednictvím

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a z rozpočtu Pardubického kraje

Kontaktní osoba: íng. Jan Dobíáš
JD-dotace s.r.o.
Obora 85,679 0]. Obora
info@ id-dotace.cz
+ 42077678897O

E * mail:
Tel.:

Osobně je možné si Zadávací dokumentaci vyzvednout vždy po předchozítelefonické
domluvě. Případné dotazy uchazečů budou adresovány na výše uvedenou kontaktní
osobu zadavatele.

4. LHŮTA A MísTo pRo poDÁNtí Nngíoe r

Nedílnou součástítéto v,ýzvy je př!loženázadávací dokumentace vč. pří|oh, která podrobně
specifikuje požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

Úřad městyse Trhová Kamenice
Raisovo náměstí4
539 52 Trhová Kamenice ll
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Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za zadavatele

lng. lva Dostálová, starostka obce

Lhůta pro podání nabídek: 25,7.201,7, 1,6:00

Místo pro podávání nabídek: Poštou se nabídka podává na adresu:
Úřad městyse Trhová Kamenice
Raisovo náměstí 4,539 52 Trhová Kamenice

Osobně se nabídka zadavateli podává na výše uvedenou adresu
zadavatele v úředních hodinách:

Po, St: 7.30-11:30 12:00-17.00
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