Výzva k podání nabídek
ve výběrovém řízení dle pravidel pro žadatele v Programu rozvoje venkova ( 15. kolo)

Předmětem zadávané zakázky:
„ Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech“
Předmětem zakázky jsou stavební práce :
- akumulace a čerpací stanice
- vrtané studny 2 ks
- rozvod závlahové potrubí a postřikovače
Identifikační údaje zadavatele:
FK ČECHIE HRUŠOVANY, Šimkova 1131, 431 11 Jirkov
IČ 61345768, DIČ CZ61345768
Zadávací dokumentace:
Je přílohou Výzvy.
Veškeré podklady k veřejné zakázce, tedy zadávací dokumentace vč. projektové
dokumentace, jsou zveřejněny na profilu zadavatele na adrese:
https://profily-zadavatelu.cz/profil/26999935.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a její financování:
Předpokládaná hodnota celkem (v Kč bez DPH): 633 614,- Kč
Předpokládaný termín dokončení veřejné zakázky:
30.6.2013
Prohlídka místa plnění:
Prohlídku místa plnění je možno sjednat dle individuálních potřeb uchazečů na telefonním
čísle 777 829 226.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 19.12. 2012 do 10:00 hodin.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne dne 19.12.2012 od 10:30. Nabídky je třeba
dodat ve 2 vyhotoveních – originály.
Místem pro podání nabídek je adresa: Obecní úřad Hrušovany
Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova
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Hodnotící kritéria:
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. Bude vybrán uchazeč s nejnižší
nabídkovou cenou.

Zadavatel tímto informuje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek využije
elektronickou aukci.

Předběžné posouzení nabídek proběhne dne 19.12.2012. Následně budou uchazeči, kteří
nebyli v rámci předběžného posouzení vyloučeni ze zadávacího řízení, vyzváni k účasti v
elektronické aukci. Bližší informace k průběhu elektronické aukce jsou uvedeny v příloze
zadávací dokumentace.

Profesní kvalifikační předpoklady:
Součástí nabídky musí být kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu či
obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Doklad musí prokazovat oprávnění
k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
Plně postačuje běžná kopie tohoto dokumentu.

Základní kvalifikační předpoklady 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
nebo
byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- dodavatel není v likvidaci.

Splnění těchto předpokladů prokazuje uchazeč originálem čestného prohlášení.
Vzorový formulář čestného prohlášení je přílohou výzvy.
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Další kvalifikační předpoklady: Nebyly stanoveny.

Zadavatel: FK ČECHIE HRUŠOVANY
Šimkova 1131
431 11Jirkov

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hespodárik Kamil

V Hrušovanech

dne
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