
Pro Zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákon a č. 13712006 Sb., ve znění zákona č. 16712012 sb.

(dále jen zákon) s názvem:

,,Nákladní automobil s hákovým nosičem kontejnerů"

Zadavatel:
SPORTES Svitavy s.r,o,

Riegrova 209815,568 02 Svitavy
lČ:62062620



vážení uchazeči,

zadavatel podlimitníveřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) zákona SPORTES Svitavy s.r.o.,
se sídlem Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy, lČ 62062620, zastoupený |n9. Jaroslavem Kytýrem,
jednatelem společnosti, si vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky na dodávku nákladního
automobilu s hákovým nosičem kontejnerů,

Název zakázky:

Předmět zakázky:

Klasifikace předmětu
veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota
zakázky bez DPH:

Název zadavatele:

sídlo zadavatele:

Osoba oprávnéná jednat
jménem zadavatele:

lč zadavatele:

kontakt osoba zadavate!e:

Lhůta pro podávání
nabídek konči dne:

Místo pro podávání
nabídek:

Adresa pro vyžádání
zadávací dokumentace:

Délka zadávací lhůty:

základni hodnotící
kritérium:

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele :

požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Požadovaný jazyk nabídky:

,,Nákladní automobil s hákovým nosiěem kontejnerů"

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky vedené v
režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona, je

dodávka nákladního automobilu s hákovým nosičem kontejnerů.

Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací
dokumentaci.

34134100-6 Plošinové nákladní automobily

2.000.000,- Kě

SPORTES Svitavy s.r.o,

Riegrova 209815

lng. Jaroslav Kytýr, jednatel

Tel.: +420 602 419 271, E-mail jaroslav,kytyr@svitavy.cz

62062620

lng. Jaroslav Kytýr, jednatel

Tel.: +420 602 419 271, E-mail jaros|av,kytyr@svitavy,cz

26.09.2013 v 10:00 hod

sídlo zadavatele

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
http: //vwvw, stave b n io n l i ne. czlp rof i l/s po rtes

90 dní

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Uchazeč v rámci své nabídky prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů,
- profesních kvalifikaěních předpokladů,
- technických kvalifikačních předpokladů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou podrobně
speciíikován y v zadávací dokumentaci.

Uchazeč pro účely komunikace ve své nabídce uvede závazné
kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, pověřená osoba, kontaktní
údaje na pověřenou osobu).

Český



Možnost
subdodavateIského plnění:

Další požadavky na
zpracování nabídky:

zadávaci řízení:

Možnost subdodavatelského plnění je specifikována v zadávací
dokumentaci,

Podrobná specifikace požadavků na zpracování nabídky a další
podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.

Zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 38 zákona č.
13712006 sb., ve znění pozdějších předpisů.

Svitavy, dne 4,9,2013

6§j-yfli:
Bieqrova 2o9B/5,568 02 sv]tavy

!Č| 62062620, DlČ cz. 62o6262a
č. o1


