Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

[Tady klepněte a začněte psát adresu]

ČÍSLO JEDNACÍ.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mistatová M.
595 138 113
595 138 109
marie.mistatova@khsova.cz

DATUM:

7.12.2012

Věc: Výzva k podání nabídky na zadání zakázky:
„KHS Moravskoslezského kraje-nákup osobního automobilu“
Vyzýváme Vás ke zpracování a podání nabídky na nákup vozidla pro Krajskou hygienickou stanici
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
Parametry vozidla:
-osobní automobil nižší střední třídy
-závěsné zařízení
-klimatizace
-vozidlo bude využíváno i pro jízdy mimo silniční síť
Případné technické dotazy zodpoví p.Šišlák Jiří, tel:595/138 153, mob.725 821 135,
e-mail:jiri.sislak@khsova.cz
Termín realizace: do 31.12.2012
Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky je do 12.12.2012 do 15,00 hod.
Forma nabídky je písemná,podepsaná oprávněnými osobami uchazeče .Zaslána poštou nebo osobně
doručena na podatelnu firmy:Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava.
Označena „ KHS Moravskoslezského kraje-nákup osobního automobilu“ NEOTEVÍRAT
(v případě časového presu lze vše naskenovat a zaslat na e-mail:jiri.sislak@khsova.cz v předmětu
uvést „ KHS Moravskoslezského kraje-nákup osobního automobilu“).
Podmínky plnění zakázky
Nabídka uchazeče bude obsahovat tyto údaje:
1.Přesný název a adresu firmy.
2.Datum vystavení(podání) nabídky s termínem trvání nabídky.
3.Nabídkovou cenu,případný rabat.
4.Dvě vyhotovení návrhu kupní smlouvy,doplněné v celém rozsahu a podepsané oprávněným
zástupcem.V případě podpisu smlouvy zástupcem,který není statutárním zástupcem,je nutno doložit
ověřenou kopii dokladu,prokazující oprávněnost k podpisu návrhu kupní smlouvy.
5.Kopie dokladů prokazující oprávnění k podnikání v daném oboru( živnostenský list,výpis
z obchodního rejstříku)ne starší 3 měsíců.
6.Termín plnění .
TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

7.Případnou technickou dokumentaci,technické listy.
8.Délku záruky a adresu servisu.
9.Reference o obdobných zakázkách .
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky pro zadávání zakázky.Zadavatel si vyhrazuje právo
odmítnout všechny podané nabídky pro zadání zakázky nebo zadávací řízení zrušit.
Uchazeči předávají své nabídky bezplatně,z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli
žádné nároky.
Uchazeč nesmí obchodní a technické informace získané z podkladů pro zpracování nabídky zakázky
přenechat k dispozici třetím osobám bez písemného souhlasu zadavatele a tyto informace nesmí použít
pro jiné účely než pro plnění podmínek pro zadání zakázky.
Zadávací řízení a zadání zakázky nespadá pod režim zákona č.137/2006 Sb.

Ing.Jaroslav Vích
Náměstek ředitele pro ekonomicko provozní činnost
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:
1x adresát 1/2
1xKHS,odbor EPÚ 1/2

TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

