OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1) Identifikace zadavatele a pověřené osoby
Zadavatel
Obchodní firma:
Právní forma:
Adresa:
IČ/DIČ:

DSF servis s.r.o.

Statutární zástupce:

Ing. Daniel Dědič - jednatel

112 - společnost s ručením omezeným
U Přádelny 95, 357 03 Svatava
26403455 / CZ26403455

Pověřená osoba – zastupující zadavatele
Obchodní firma:
Adresa:
IČ/DIČ:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba

SANCHO PANZA, s.r.o.
V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy Vary
25207555 / CZ25207555
Ing. Jan Novotný
Bc. Zuzana Gašková
gaskova@sanchopanza.cz, +420 353 237 672

2) Název zakázky
„Upínací zařízení sklářských forem“
3) Druh zakázky
Dodávky
4) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka (včetně dopravy), instalace a zapojení upínacího zařízení
sklářských forem včetně dokumentace nezbytné k obsluze a údržbě v českém jazyce a
zaškolení obsluhy.
Přesná specifikace a technické parametry jsou součástí Technického zadání k vypracování
nabídky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).
Nejedná se o výběrové řízení s možností dílčího plnění.
5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky: Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem
následujícím po dni zveřejnění oznámení na profilu zadavatele a končí dne 25.4.2018
v 15:00 hod. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum jejího odeslání.
Místo pro podání nabídky: Nabídky je možné podávat osobně nebo poštou na adresu:
SANCHO PANZA, s.r.o., V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy Vary.
Při podání nabídky poštou se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí.
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6) Kontaktní osoba zadavatele
Ing. Daniel Dědič – jednatel
dan.dsf@email.cz, +420 602 360 575
7) Další (nepovinné) informace
Předpokládaná hodnota zakázky je 250 tis. Kč bez DPH
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).
Nabídky budou zpracovány v českém 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.
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