VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU
Zadavatel
Název zadavatele
S íd lo
IČ
Telefon
Statutární zástupce

Obec Hlavice
Hlavice 54, 463 48 Všelibice
00672050

:
:
:
:
:

485148962, 776295752
Miroslav Pytloun, starosta

vyzývá dodavatele k podání nabídek na níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce.
Název zakázky:
MÍSTNÍ KOMUNIKACE „KONČINY“
Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v obci Hlavice v rámci projektu „Oprava
komunikace“, který získal dotaci z Programu rozvoje venkova, Osa IV., Sk. opatření IV.1., Opatření
IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie, číslo Fiche 8.
Podrobný popis stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci Oprava místní komunikace v obci
Hlavice – „Končiny“, autor: Nýdrle projektová kancelář, U Sila 1328, 463 11 Liberec 30, číslo zak. 1113, stupeň DZS, datum 02/2013.
Uvedená projektová dokumentace včetně příloh je nedílnou součástí zadávacích podmínek a je přílohou
č. 5 zadávací dokumentace.
Termín realizace:
Předpokládaný termín zahájení plnění:
Nejzazší termín dokončení plnění:

po podpisu smlouvy o dílo
(předpoklad 02/2014)
31.8.2014

Místo plnění : Obec Hlavice
Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci na základě objednávky (možno použít e-mail) poskytne pověřená osoba
zadavatele. Úhrada za poskytnutí zadávací dokumentace činí 0,- Kč vč. DPH. Podrobnější informace
budou podány nejlépe e-mailovým nebo telefonickým kontaktem u pověřené osoby zadavatele:
Název
S íd lo
IČ
Osoba oprávněná jednat
Kontaktní osoba

:
:
:
:
:

Euroregion Nisa regionální sdružení
Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 3
00832227
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., jednatel
jméno
: Ing. Jaroslav Koreň
telefon : +420 605 939 342
e-mail
: j.koren@ern.cz

Základní kvalifikační předpoklady
Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele:
 dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání,

 vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo
byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 dodavatel není v likvidaci.
Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou čestného
prohlášení.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a)
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán,
b)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na
stavební práce zadavatel požaduje:
seznam významných obdobných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu nebo druhu prací, doby poskytnutí, místa plnění, finančního rozsahu a doby
plnění - uchazeč je povinen uvést minimálně 3 realizované zakázky ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky.
Hodnotící kritéria
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Lhůta a místo pro podávání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí 10.2.2014 v 17:00. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik
převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).
Místem pro podání nabídky je Obecní úřad Hlavice se sídlem, Hlavice č.p. 54, 463 48 Všelibice.
Nabídky je možno podat osobně nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny
nejpozději do konce lhůty k podání nabídek.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem za
uchazeče jednat. Nabídka musí být předložena ve 2 originálních výtiscích.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a
zřetelně označené VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „MÍSTNÍ KOMUNIKACE
„KONČINY“ – NEOTVÍRAT.

Zveřejněno na úřední desce Obce Hlavice v tištěné i v elektronické podobě:
Vyvěšeno: 23.1.2014
Sejmuto: 11.2.2014

