Yýzva k podání nabídky

Veňejný zadavate]
Název: ObeG Probulov
Sídlem: Probulov 32, 398 04 Probulov

č:00582930

vyhlaŠuje veřejnou zakázku na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 13712006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen"AlZ") a v souladu se Závaznými postupy
pro žadatele a příjemce OPZP (dále jen ,ZPPZ")
í ) ldentiíikačníúdaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:

obec probulov

Druh zadavatele:

Veřejný

Sídlo:

Probulov 32, 398 04 Probulov

lC:

00582930

Statutámí zástupce:

Roman Maňák - starosta obce

Telefon:

+420725031 132

e-mail:

obecprobu lov@seznam. cz

2)

ldentiíikačníúdaje o poradcizadavatele:

Název poradce:

Eva Gechtická

SídIo:

Sedlečko u Soběslavě 3, 392 01 Soběslav

le:

61471194

Dle:

cz7559,t01913

Telďon:

+420 606 761 569

*mail:

avebohemia@seznam.cz

3) lnformace o druhu

zadávacího řízenía předmětu plnění veřejné zakázky:
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4) Kvalifikace dodavate!ů:

Specifikace požadavků na prokázání spInění kvalifikace
prokázání splnění základ ních kval

ifi

kačníchpřed pokladů :

Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázání
splnění

Doklad o splnění
základn ích kvalifikaěn ích
předpokladů

Cestným prohlášením
dle § 53 odst.1 písm. a)

Minimální úroveň

Odkaz na část zákona,
ze které požadavek

vychází

Alz,

§

53 odst.1 písm. a)

-k)

-

k)

originál

prokázán í splnění profes ních kvalifikačníchpřed pokladů :

Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázání Minimální úroveň Odkaz na část zákona,
splnění
ze které požadavek
vycházi

prostou kopií
Výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, ěi
dokladu
výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
Doklad o oprávnění k
podnikán í podle zvláštn ích
právních předpisů, zejména

prostou kopií
dokladu

doklad prokazuj ícípříslušné

ZVZ, § 54, písm. a)

v rozsahu
odpovídajícím

ZVZ,§ 54, písm. b)

předmětu VZ

živnostenské oprávněn í či
licenci

prokázání splnění ekonomickÝch a finančníchkvalifikaěních předpokladů:

Rozsah požadovaných
informací a dokladů
Doklad o ekonomické a
finanční způsobilosti
splnit VZ

Způsob prokázání
splnění
Cestným prohlášením originál

Minimální úroveň

Odkaz na část zákona,

ze které požadavek

vychází

AlZ,§

50 odst.1 písm. c)
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Rozsah požadovaných
informací a dokladů

Způsob prokázání
splnění

Prohlášenídle § 68

Cestným prohlášením -

)PsKÁ UNlE

:;:xm:regionání.*", l H;.T;;-..,

Minimální úroveň

originál

Odkaz na část zákona,
ze které požadavek
vychází
ZVZ, § 68 odst.3

Vyžaduje - li zadavatel prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče. V případě
podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástídokladů, ktenými uchazeč
prokazuie splnění kva|ifikace.
Při nesplnění kvalifikace bude postupováno dle § 60 ZVZ.

5) Údaje o hodnotícíchkritériích
Hodnocení nabídek provede hodnotícíkomise pouze podle výše nabídkovéceny.
Nabídková cena bude hodnocena v Kč bez DPH.

V Probulově dne 9.8.2014

OBEC PROBULOV
398 07 Orllk nad/Vtt.

