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Oznámení o zahájení zadávacího řízení
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC tímto vyzývá zájemce o veřejnou zakázku na stavební práce:

„Oprava podlah kremačních pecí“
k prokázání kvalifikace a podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu. Nejedná se o zadávací
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec; IČ 00262978
Popis předmětu zakázky
Oprava podlah kremačních pecí libereckého krematoria dle přílohy č. 6 Zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota zakázky:
320 000,- Kč bez DPH
Podmínkou účasti v zadávacím řízení je prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci ve smyslu § 50 a následných zákona.
K prokázání kvalifikačních kritérií uchazeč předloží v nabídce následující doklady:
•

čestné prohlášení ve smyslu § 53 zákona

•

oprávnění k podnikání – živnostenské listy pokrývající celý předmět veřejné zakázky,

•

dodavatel předloží seznam alespoň 3 významných obdobných zakázek realizovaných
dodavatelem v posledních 5 letech. V seznamu bude uveden název předmětu zakázky, její
finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele.

Nejsou-li doklady prokazující kvalifikaci vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně
ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
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Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH.
Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán min. do
konce této zadávací lhůty.
Předmět zakázky a podrobné požadavky na prokázání kvalifikace jsou podrobně vymezeny v
zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace spolu s přílohami je poskytována elektronicky bez
omezení na profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz.
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy
prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz) nebo prostřednictvím datové schránky
(ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor právní a veřejných
zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech veřejné zakázky je: Markéta Dörflerová, referent veřejných
zakázek, tel: +420 485 243 499, e-mail: dorflerova.marketa@magistrat.liberec.cz.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel
bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním posouzení
splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a
dalších informací, které souvisejí se zadávacím řízením.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou nabídku.
Lhůta pro podání nabídek, které musí být vyhotoveny v českém jazyce, končí dnem 26. září 2011 v
9:00 h. Místem pro podání nabídek je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše
1, 460 59 Liberec I. Nabídka musí být datována a musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče.
Za předloženou nabídku předem děkujeme.

Za zadavatele: ..........................................
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