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V Lubníku dne 07.05.2019

Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení „Dopravní automobil pro JSDH Lubník“
Obec Lubník, se sídlem Lubník čp. 94, PSČ 563 01 Lanškroun si Vás dovoluje vyzvat jako
uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní automobil pro JSDH Lubník“ k
vypracování a podání nabídky.
Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
„Dopravní automobil pro JSDH Lubník“
Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů (JSDH) Lubník v rozsahu technických podmínek, které jsou uvedeny
v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Bližší požadované podmínky jsou součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Lubník
Doba plnění:
Do 15.10.2019
Identifikační údaje o veřejném zadavateli:
Název zadavatele:
IČ zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Telefon:
email:

Obec Lubník
002 79 196
Lubník čp. 94, 563 01 Lanškroun
Mgr. Martin Prokop Totušek, starosta obce
+420 724 189 791
starosta@lubnik.cz

Informace o možnostech získat si zadávací dokumentaci a projektovou dokumentaci:
Zadávací dokumentace je zveřejněna ke stažení na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilobeclubnik
Lhůta pro podání nabídek a adresa, na kterou mají být dodány nabídky:
datum: 29.05.2019
hodina: 16:00
Adresa pro podání nabídky:
Obec Lubník, Lubník čp. 94, PSČ 563 01 Lanškroun

Digitálně podepsal
Martin Prokop Totušek
Datum: 2019.05.07
10:47:53 +02'00'

Jiné upřesňující údaje:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena
doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Obec Lubník, Lubník čp. 94, PSČ 563 01
Lanškroun, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 29.05.2019
do 16:00 hod.
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele:
Mgr. Martin Prokop Totušek, tel. 724 189 791
Elektronické podání nabídky:
Neumožňuje se.
Délka zadávací lhůty:
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 31.07.2019. Všichni uchazeči jsou do
okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele:
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Bližší podrobnosti o požadovaných kvalifikačních předpokladech jsou součástí zadávací
dokumentace.
Hodnotící kritéria
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Místo a datum otevírání obálek
Dne 29.05.2019 ve 16:00 hod. v sídle zadavatele Lubník čp. 94, jednací místnost.
Variantní nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Požadavek na poskytnutí jistiny
Zadavatel nepožaduje.
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.
S pozdravem
Mgr. Martin Prokop Totušek,
starosta obce Lubník
Příloha:
Zadávací dokumentace vč. příloh
(pouze ke stažení z profilu zadavatele)

