OBEC

PETROVICE

Petrovice 104, 503 55
IČO: 00269301
WEB: http://ou-petrovice.wz.cz

Telefon obec: 495 445 126
Mobil starosta: 724 189 790
E-mail: 50355.petrovice@email.cz

Petrovice 104, 503 55 Petrovice
IČ: 00269301
kontaktní osoba: Šaroun Miroslav
(dále jen „zadavatel“)

„Miniatur golf Petrovice“
Dovolujeme si Vás, v souladu s naplněním zásad transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace (dle nařízení Rady č. 1605/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále čl. 2 Smlouvy ES
a čl. 9 nařízení Rady č. 1290/2005)

vyzvat
k podání nabídky na zhotovení díla (na akci) Miniatur golf Petrovice, č. parc. 423/17 katastrální území
Petrovice u Nového Bydžova

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky jsou : stavební práce (777,6 m2 zpevněných ploch, 18 jamek minigolfu žárově
zinkovaných,10 ks. holí /kladiva , hokejky a 30 ks. míče /3 druhy/, osvětlení, 155 m běžných metrů oplocení
drátěným pletivem „potah PVC“ do ocelových sloupků na výšku 150 cm včetně vstupní brány / 250 cm/ a
klidového koutu /stůl a lavička tvaru „L“ )

Lhůta pro podání nabídek a místo:
Lhůta pro podání nabídky končí dnem: 5. října 2009 (10 - 15 dní od odeslání nabídek)
Nabídky budou přijímány na adrese zadavatele. Zájemce může doručit nabídku poštou
či osobně, a to v řádně uzavřené obálce označené „Miniatur golf Petrovice - neotevírat“, opatřené
razítkem uchazeče.
Poslední den lhůty je možno nabídku podat do 16.00 hodin.
Termín otevírání obálek : 23.10.2009 v 18 00 hodin , místo zasedací místnost Obecního úřadu

Kvalifikace:
Zájemce o projekt předloží v nabídce doklady prokazující následující kvalifikační předpoklady:
1) základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:
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a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku
splňovat
statutární
orgán
nebo
každý
člen
statutárního
orgánu
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání
či bydliště,
b) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
c) vůči jehož majetku 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,
d) který není v likvidaci,
e) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele, a
h) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloženo
kárné
opatření
podle
zvláštních
právních
předpisů,
je-li
podle
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč doložením čestného prohlášení podepsaným osobou
oprávněnou jednat za či jménem uchazeče.

2) profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží:
a)
b)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Uchazeč předloží doklady v originále či v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Hodnotící kritéria:
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Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci si zájemce o projekt vyžádá u zadavatele .

V Petrovicích dne: 18. 9. 2009

............................
starosta obce Šaroun Miroslav
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