
Zadavatel: Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Sídlo: Mýto 461, 763 31 Brumov-Bylnice

IČ: 49156799, CZ49156799

Akce: Multifunkční kloubový nakladač

Brumov - Bylnice

Termín dodávky: do 31.7.2023

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Mýto 461, 763 31 Brumov-Bylnice

49156799, CZ49156799

20.3.2023 do 10:00 hod. 

V Brumově-Bylnici dne 23.2.2023

Jiné upřesňující údaje Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně v kanceláři Služby 

města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace v pracovní  době:  

Pondělí - Pátek:    6:00 - 14:00 

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem:

MULTIFUNKČNÍ KLOUBOVÝ NAKLADAČ

Kontaktní osoba ve věci 

výběrového řízení
Karel Solař, e-mail: sluzby@brumov-bylnice.cz, tel.: 731 569 620

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, Mýto 461, 763 

31 Brumov-Bylnice

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT POSLÁNY

Datum, hodina

Adresa pro podání nabídky

Místo realizace akce

Předpokládané termíny plnění 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

Osoby oprávněné jednat za 

zadavatele

Sídlo 

IČ/DIČ

Za zadavatele: Karel Solař, kontaktní osoba

Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají nárok na úhradu 

nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele. Zadavatel je povinen předložit 

zpracovanou nabídku v českém jazyce. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Ekonomická výhodnost nabídky, zadavatel bude nabídky hodnotit podle nejnižší ceny v Kč bez DPH. 

DALŠÍ POŽADAVKY

Název zadavatele

Bc. Leona Hrnčiříková, ředitelka, e-mail: sluzbybb@volny.cz,                                       

tel.: 577 330 144

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Stručný textový popis zakázky

Předmětem zakázky je pořízení multifunkčního kloubového nakladače o výkonu 

min. 35 HP. 

Typ veřejné zakázky

Zakázka na dodávky - zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2013 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek

Název akce Multifunkční kloubový nakladač

Veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle § 27, resp. § 31 zákona, nejedná se o zadávací 

řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 


