Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu č. p. 86, hasičská zbrojnice
Zadavatel: Obec Boskovštejn
Název projektu: Obec hasičům, hasiči obci

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu
s Pravidly stanovenými v podmínkách pro poskytnutí dotace v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje
venkova ČR na období 2007- 2013, platné od 28.3.2012, resp. 16.kola

1.

Název a předmět zakázky: „Stavební úpravy objektu č.p. 86, hasičská zbrojnice“
Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí části stavebního objektu č.p.
86 a jeho adaptaci na hasičskou zbrojnici.
Místem plnění je obec Boskovštejn, objekt č.p. 86

2.

Doba plnění zakázky
Předpokládané zahájení prací: 15.8.2013
Požadované dokončení prací: 31.3.2014

3.

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Obec Boskovštejn
Adresa:
Boskovštejn 1, 671 54 Hostim
IČ
00600237
DIČ
neplátce DPH
Kontaktní osoba: Ing. Libor Nevrkla, starosta, tel: +420 606414263
Osoba zastupující zadavatele:
Živé pomezí Krumlovsko–Jevišovicko, o.s., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ 27037215
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Schneiderová, Telefon, fax: +420 515230240, +420 724702722,
e-mail: manager@zivepomezi.cz

4.

Lhůta a místo podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem odeslání poptávky zadavatelem a končí dne
1.8. 2013 v 10.00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno dne 1.8.2013 ve 14 hodin v sídle zadavatele a
bude neveřejné.
Nabídky do zadávacího řízení se posílají písemně a v uzavřené obálce označené nápisem:
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“
„Stavební úpravy objektu č.p. 86, hasičská zbrojnice“

5.

Předpokládaná cena zakázky
2 620 tis. Kč bez DPH

6.

Údaje o hodnotících kriteriích
Základním hodnotícím kriteriem je celková cena díla včetně DPH.

7.

Kvalifikační předpoklady
Uchazeč o zakázku musí splnit základní kvalifikační a profesní předpoklady.
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Základní kvalifikační předpoklady:
 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,

Profesní předpoklady:
 doklad o oprávnění k podnikání, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
 dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, koncesní listiny či licence apod.),
 doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče, nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, stanovenou zvláštním právním předpisem. V případě
stavebních prací se jedná o osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.
Další informace
Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídky na stavební práce a tudíž není nutno z
Zadávací dokumentaci požadovat po zadavateli.

V Moravském Krumlově dne 15.7.2013

_______________________________________________
Ing. Jitka Schneiderová,
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, jménem zadavatele
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