Obec Rácovice, Rácovice 4, 675 32 Třebelovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Rozvoj infrastruktury pro volný čas v Rácovicích
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1. Informace o druhu a předmětu zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci:

„Rozvoj infrastruktury pro volný čas v Rácovicích“
Technické údaje jsou obsaženy v dokumentaci pro stavební povolení, rozšířené o výkaz
výměr a popis požadovaných standardů, vypracovaný projektantem stavby:

KV Projektstav spol. s r.o.
a
Palacký s.r.o. Luhačovice

2. Identifikační údaje zadavatele
Obec Rácovice
Adresa: Rácovice 4, 675 32 Třebelovice
IČ: 00378518
Jednající: Františkem Zvěřinou, starostou

3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možno si vyzvednout na Obecním úřadě v Rácovicích, nebo
stáhnout prostřednictvím webových stránek www.Racovice.cz
Zadávací dokumentace obsahuje rovněž hodnotící kritéria.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno předkládat do 29.2.2008, do 14 hod. na podatelně Obecního úřadu
v Rácovicích.
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5. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
(např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů apod.)
Tyto doklady mohou být předloženy v prostých kopiích.

6. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
•
•

•

Dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání
Na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení
konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž
není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů
Dodavatel není v likvidaci

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou
čestného prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii.

Nabídky musí:
• Splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace
• obsahovat identifikační údaje uchazeče
• být podepsány oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče

•
•

obsahovat základní kvalifikační kritéria (viz bod 6.)
obsahovat profesní kvalifikační předpoklady (viz bod 5.)

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem
jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím
řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
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7. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez uvedení důvodu.
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