OBEC ÚBISLAVICE
507 92 ÚBISLAVICE 53
IČ 00272264

V Úbislavicích dne 22.2.2012

Výzva k podání nabídek

Oprava komunikací,
oprava zdí a výsadba okrasných dřevin
na hřbitově
Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební a zahradnické práce v rámci projektu
„Oprava komunikací, oprava zdí a výsadba okrasných dřevin na hřbitově a nákup
křovinořezu“ je oprava povrchu zpevněné komunikace u kostela v Úbislavicích, zpevněné
komunikace u obytných domů v Úbislavicích, zpevnění a odvodnění komunikace ve Stavu a konečně
oprava hřbitovní zdi, oprava vyvážecí jámy a zbudování přístupového chodníku k ní, oprava
oplocení, odstranění náletových dřevin a výsadba okrasných dřevin na hřbitově v Úbislavicích.
Identifikační údaje zadavatele
Obec Úbislavice, IČ: 00272264
Úbislavice 53, 507 92
Zastoupená Milošem Urbanem, starostou obce
Tel.: 495 796 122, mobil: 776 687 468
Email: urad@ubislavice.cz
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci obdrží uchazeč na adrese sídla zadavatele nebo mu bude na základě žádosti
zaslána v papírové (či elektronické) podobě. Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezplatně, a
jelikož její součástí není projektová dokumentace, není nutno ji vracet.
Lhůta a místo podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 11.4.2012 v 17.00 hod. Místem podání nabídek je Obecní
úřad Úbislavice, Úbislavice 53, 507 92 Úbislavice. Nabídky lze předložit osobně nebo poštou.
V případě podání nabídek prostřednictvím pošty je určující datum doručení.
Nabídka se podává ve dvou originálech!

Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle jednoho kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Požadavky na profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Splnění profesních kvalifikačních
požadavků prokáže uchazeč předložením kopie:
– výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky
(výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému
registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či
certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.)
Požadavky na splnění základních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. Splnění základních
kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, že:
– 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,
Čestné prohlášení musí být podepsané osobu jednat jménem uchazeče.

S pozdravem
Miloš Urban
Starosta obce Úbislavice

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

