Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné
zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona (134/2016 Sb. Zákon o zadávání
veřejných zakázek).
Identifikační údaje zadavatele:
název: Obec Lčovice
sídlo: Lčovice 64, 384 81 Lčovice
IČO: 005 83 324
Název zakázky: „Výměna střešní krytiny na budově č.p. 26“
Předmět a popis zakázky, podmínky plnění veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny na budově č.p. 26. Nyní je střecha
pokryta eternitovou krytinou (desky). Nová krytina tašky Betonpres

Rozsah realizace dle položkového výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná cena zakázky:

366.000 bez DPH

Podmínkou účasti ve veřejné zakázce je prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních
kvalifikačních předpokladů dodavatele čestným prohlášením a předložením těchto dokladů:
 výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj dodavatel zapsán;
 oprávnění k podnikání pokrývající předmět veřejné zakázky;
Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zadavatel nepožaduje.
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o
provedení alespoň 3 dodávek stavebních prací obdobného charakteru (výměna střešní
krytiny) v minimální hodnotě 0,3 mil Kč bez DPH za poslední 3 roky. Součástí dokladu bude
kontakt na objednatele, na kterém je možno si ověřit kvalitu plnění této referenční zakázky.
Předmět zakázky, podrobné požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících
kritériích jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci.
Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 31. března 2021 v 18:00 hodin. Nabídka bude
doručena na adresu sídla zadavatele: Obec Lčovice, Lčovice 64, 384 81 Lčovice, k rukám
starostky Mgr. Blaženy Kutové.

Ve středu 31. března 2021 v 18:30 hodin se v zasedací místnosti zadavatele, obec Lčovice,
Lčovice 64, 384 81 Čkyně uskuteční otevírání obálek a následně hodnocení nabídek.
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Jediným kritériem hodnocením je výše nabídkové ceny.
Žádost o zadávací dokumentaci či dodatečné dotazy zašlete elektronicky na info@lcovice.cz .
Podáváním dalším informací technického charakteru a organizací prohlídky místa plnění je
pověřena starostka obce, Mgr. Blažena Kutová, tel. +420 724 191 816, nebo mailem na
info@lcovice.cz .
Mgr. Blažena Kutová
starostka obce
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