OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY V OPPIK

1.

2.

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Osoba zastupující zadavatele:
Osoba zastupující zadavatele
ve výběrovém řízení:

HESTEGO a.s.
Na Nouzce 470/7, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov
634 75 073
Ing. Monika Šimánková, předseda představenstva

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Petra Bezděková
mob. : + 420 774 486 776
e-mail: bezdekova@pureventures.cz

Ing. Tomáš Habarta
mob. : + 420 737 209 018
e-mail: habarta@hestego.cz

Vyhlašuje výběrové řízení na dodávky: „Pořízení elektro-komponentů pro vytvoření funkčních vzorků
obráběcího stroje“
Předmět zakázky není rozdělen na části.
Předpokládaná hodnota zakázky celkem:

1.300 000,- Kč bez DPH

Druh zakázky: dodávky
3.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou řídící, silové a bezpečnostní elektro-komponenty pro vytvoření 3
funkčních vzorků obráběcího stroje dle tabulky dílů. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění jsou
uvedeny v Technické specifikaci a Všeobecných nákupních podmínkách, které jsou přílohami Zadávací
dokumentace.

4.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání nabídek, technické parametry, prokázání
kvalifikace, kritérium hodnocení nabídek jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci.
Dokumentace je dostupná zde: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/hestego-a-s_5076/
Smluvní zástupce zadavatele/kontaktní osoba:
Pure Ventures, s.r.o., Ondříčkova 503/29, 130 00 Praha 3
kontaktní osoba:
Mgr. Petra Bezděková
tel.:
00420 774 486 776
e-mail:
bezdekova@pureventures.cz
Nabídky budou účastníci podávat v listinné podobě v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení:
HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/7, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov, podatelna, v pracovní dny od 08:00 do
12:00 hod, od 13:00 do 15:00 hod

5.

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení na Profilu
zadavatele a končí dne 14.07.2022 v 15:00hod

6.

Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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7.

Nabídka bude podána v českém nebo slovenském jazyce.

8.

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení.

9.

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.

10. Zadávací dokumentace včetně všech příloh tvoří přílohu č. 1 tohoto Oznámení.
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