PRODLOUŽENÍ
TERMÍNU K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících
pod aplikaci Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období
2007 – 2013.
s názvem:

„Svazek obcí Cecemínsko – dovybavení systému pro sběr bioodpadu a kovů“
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu
nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Email, webové stránky:

Svazek obcí Cecemínsko
Dřísy 12, 277 14 Dřísy
71199845
Ivana Frajová, předsedkyně Svazku obcí Cecemínsko
+420 326 971 107, + 420 724 790 503
ou.drisy@seznam.cz, www.drisy.cz

kontaktní osoba:

Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA
TENDRA spol. s r.o.
Adresa: Legionářů 72/15, 276 01 Mělník
e-mail: verejnezakazky@tendra.cz
web: www.tendra.cz
telefon: +420 313 035 219; +420 607 059 266

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:
konec běhu lhůty pro podání nabídek:

19.6.2015

9.7.2015 do 14:00 hod.

Místo pro podání nabídek:
Nabídka bude doručena do konce lhůty pro podání nabídky na adresu obce Dřísy:
Obec Dřísy, Dřísy 12, 277 14 Dřísy
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu obce Dřísy, Dřísy 12, 277 14 Dřísy, případně
po telefonické dohodě osobně na tel.; +420 326 971 107, + 724 790 503.
Nový termín pro otevírání obálek s nabídkami je stanoven na 9.7.2015 od 14:05 hodin.
Důvodem jsou Dodatečné informace č. 1.
Všem uchazečům o veřejnou zakázku byly zaslány Dodatečné informace č. 1.
V Dřísech dne 2.7.2015
....………………………….
Ivana Frajová
starosta obce

Název projektu: „Svazek obcí Cecemínsko – dovybavení systému pro sběr bioodpadu a kovů“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí

