Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na splnění veřejné zakázky
malého rozsahu
Víceúčelová sportovní hala Kojetín - vybavení
1. Identifikační údaje zadavatele
název zadavatele:
Město Kojetín
Sídlo:
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín
Právní forma:
obec
IČ: 00301370
DIČ: CZ00301370
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Šírek, starosta města
Kontaktní osoba zadavatele:
Bc. Jiří Stav, tel: 581 277 470, 776 639 476, email: j.stav@radnice.kojetin.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem je dodávka a montáž vybavení specifikovaného slepým rozpočtem do
víceúčelové sportovní haly Kojetín. Plnění musí být uchazečem zajištěno v rozsahu
stanoveným zadávacími podmínkami. Místo plnění – Víceúčelová sportovní hala Kojetín,
Hanusíkova, Kojetín.
3. Podmínky poskytování zadávací dokumentace
Pro všechny uchazeče na http://www.kojetin.cz/cs/116-verejne-zakazky.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace,
musí být podaná v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem
„NEOTVÍRAT“. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 14.5.2015 v 11:00 hodin. Riziko
pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč. Nabídky se přijímají
na adrese: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Otevírání obálek
s nabídkami je stanoveno na 14.5.2015 ve 13:00 hodin.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:
1. dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku
2. čestným prohlášením – viz příloha výzvy
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady výpisem
z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů, který může
být předložen též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání
splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku malého rozsahu.
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6. Údaje o hodnotících kritériích
Zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu:
A. nabídková cena - váha 100%
7. Jiné požadavky a práva zadavatele
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku bez variantního řešení. Součástí nabídky
zadavatel požaduje mimo dokladů o splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů:
1. vyplněný krycí list nabídky (viz příloha)
2. vyplněný položkový rozpočet s informacemi o vybavení splňující požadavky dle
bodu 2 výzvy a popisu ve slepém rozpočtu, zadavatel požaduje mimo ceny uvést i
výrobce a specifikaci výrobku, pokud jí lze doplnit údaje z názvu položky
3. návrh smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem o nákupu vybavení výše
uvedených parametrů za nabídnutou cenu, podepsaný oprávněnou osobou
dodavatele
Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací
podmínky, případně zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu do doby uzavření
smlouvy. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení.
V Kojetíně, dne 5.5.2015

…………………………………………
zástupce zadavatele
Příloha:
 krycí list nabídky
 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
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Krycí list nabídky
Název: Víceúčelová sportovní hala Kojetín - vybavení
1. Základní identifikační údaje
1.1. Zadavatel
Název:

Město Kojetín

Sídlo:

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Tel./fax

+ 420 581 277 411

e - mail

radnice@radnice.kojetin.cz

IČ:

00301370

DIČ:

CZ00301370

1.2. Uchazeč
Název:
Sídlo:
Tel./fax
e - mail
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za
uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel/fax:
e-mail
2. Formulář nabídky
Položka

Cena celk. bez
DPH

DPH
(sazba

%)

DPH
(sazba

%)

Cena celkem
včetně DPH

Předmět
zakázky
záruční doba
3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Popis oprávněné
osoby:
Titul jméno příjmení:
Funkce:

roky (let)

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Níže podepsaný uchazeč veřejné zakázky: Víceúčelová sportovní hala Kojetín - vybavení
čestně prohlašuji, že
a. na můj majetek nebyl prohlášen konkurz
b. nebylo proti mně zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebyl návrh na prohlášení
konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a nejsem v likvidaci,
c. nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
d. nejsem pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku
e. nebyl jsem v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů
upravujících výkon odborné činnosti v souvislosti s předmětem veřejné zakázky,
f. nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.

Jméno, příjmení a funkce osob oprávněné jednat za uchazeče:

……………………………………………………………………………………...….
V…………………………… dne………………… Podpis………………………

