
 1 

 

Výzva  
k podání nabídky a k prokázání splnění  kvalifikace na realizaci veřejné zakázky na  

stavební práce podle § 9 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů ( dále jen ZVZ ) 

 

 

Zadavatel - identifikační údaje o zadavateli:  

Název:           obec Rusín      

Sídlo:            Rusín 53, 793 99 Osoblaha 

IČ:             00296309 

DIČ:            CZ00296309 

Telefon:        54 656 028, 554 656 049 

e-mail:          starosta.rusin@seznam.cz 

 

Informace o předmětu zakázky: 

 Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty dle § 12 odst. 2 zákona č. 137 / 

2006 Sb., v platném znění – podlimitní veřejná zakázka 

 Druh zadávacího řízení : Otevřené řízení (§ 27 zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných 

zakázkách ( dále jen ZVZ) 

 Výzva je uveřejněna na profilu zadavatele:   http://www.rusin.profilzadavatele.cz/  

dne: 19.6.2012.Rovněž je uveřejněna  na webových stránkách obce Rusín 

:www.obecrusin.cz  

 Výzva bude uveřejněna po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek 

 

Bližší specifikace předmětu zakázky: 

Bližší specifikace předmětu zakázky je dána 

 Technickou dokumentaci  

 slepým položkovým rozpočtem. 

 

Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci: 

  Výzva a zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu žadatele 

  Na žádost  dodavatele , který projeví zájem o účast na základě zveřejněné výzvy, 

odešle zadavatel dodavateli zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD-R 

nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele, 

nejpozději však do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 

dokumentaci. Zadavatel je povinen umožnit všem zájemcům prohlídku místa plnění 

před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace nebude požadována.  

 Zadavatel umožňuje podání nabídek ve více jazycích.  

 Účastí ve výběrovém řízení uchazeči nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů 

spojených s touto účastí. 

 Rozhodující pro přijetí nabídky je přijetí nabídky u zadavatele.  

 Nabídky, které budou doručeny po uzávěrce, nebudou brány v potaz. 

 

Místo konání jednání, datum, hodina: 

Nabídky 

mailto:starosta.rusin@seznam.cz
http://www.rusin.profilzadavatele.cz/
http://www.obecrusin.cz/
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 Uchazeči doručí své nabídky osobně nebo poštou tak, aby byly zadavateli doručeny 

nejpozději do  20.7.2012  

 Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem.                                             

 

datum a hodina pro předložení nabídek:  

 20.7.2012 do 14.00 hodin. 

adresa pro zasílání nabídek:  

   

datum, hodina a místo konání otevírání obálek:  

 20.7.2012 v 16.00 hodin v sídle zadavatele 

  

Požadavek na poskytnutí jistoty: 

Není požadováno poskytnutí jistoty. 

 

Požadavky na profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů: 

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písmeno  

a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné 

evidence pokud je v ní zapsán; písmeno  

b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Projektová činnost 

ve výstavbě, Výkon zeměměřičských činností);  písmeno d) dokladem osvědčující odbornou 

způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 

(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 pro obor: „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ 

pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, úřední oprávnění podle 

zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,  pro osobu ověřující výsledky 

zeměměřičských činností). 

 

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatele, toto doloží  
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 

odstavec 1 předložením čestného prohlášení (§62), z jejichž obsahu musí být zřejmé, že 

dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným 

zadavatelem s přiloženými zákonem stanovenými seznamy.   

 

Požadavky na technické kvalifikační předpoklady dodavatelů: 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením 

těchto dokladů:  

a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 

objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí 

zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda 

byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně;   

b) seznam techniků a technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a to 

zejména techniků zajišťujících kontrolu jakosti ,bez ohledu zda se jedna o zaměstnance 

dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli 
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Pravost a stáří dokladů 

Doklady prokazující splnění základní  kvalifikační předpoklady a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být starší než  90 dnů. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících 

splnění kvalifikace.  

 

 

Kritérium pro zadání zakázky: 

Základním hodnotícím  kriteriem je nejnižší nabídková cena podle § 78 , odst. 1 ,písm. b) 

ZVZ bez daně z přidané hodnoty. 

 

Přílohou této výzvy je 

příloha č.1 - zadávací dokumentace   

příloha č.2 - čestné prohlášení            

příloha č.3 – slepý položkový rozpočet  

příloha č.4 – vzor krycího listu 

 

 

V  Rusíně                                                                                         dne 19.6.2012       

 

 

                                                                        …………………………………… 

                                                                             Jaroslav Kubánek - starosta 

 


