
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

 

zadavatel:    Město Plumlov  

sídlo:    Rudé armády 302, 798 03 Plumlov 

IČ zadavatele:   00288632 

oprávněný zástupce:  Adolf Sušeň, starosta města 

kontaktní osoba zadavatele: Bc. Martina Čermáková 

 573 336 663, m.cermakova@inexprojekt.cz  

 

název zakázky: Plumlov – dostavba stokové sít ě 

popis předmětu zakázky  Předmětem zakázky je realizace stavby „Plumlov – dostavba stokové sít ě“ , dle 

zadávací dokumentace. 

předmět zakázky  veřejná zakázka na stavební práce 

druh zadávacího řízení  veřejná zakázka malého rozsahu 

hlavní kód CPV 90400000-1 (kanalizace) 

datum vyhlášení výzvy: 29.03.2012 

 

předpokládaná cena:   1.500.000,- Kč (bez dan ě z přidané hodnoty ) 

místo plnění k.ú. Plumlov 

 

lhůta pro podání nabídek: 10.04.2012 v 09:00 hod. 

místo podání nabídek: INEXprojekt s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž 

  

hodnotící kritéria: nabídková cena   

 

kvalifika ční předpoklady - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona  

 prokázání kvalifikace bude doloženo čestným prohlášením 

 

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona  

 prokázání kvalifikace bude doloženo kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm 

uchazeč zapsán; dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (dodavatel jako doklad 

prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenský list, popřípadě listy, či 

výpis z rejstříku z registru živnostenského podnikání v rozsahu odpovídajícím 

předmětu plnění veřejné zakázky)  

 

- splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona  

prokázání kvalifikace bude doloženo kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 5 

mil. Kč/rok 

 

Požadavky na kvalifikaci jsou blíže specifikovány v textové části zadávací dokumentace. 

 



lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace: do 10.04.2012 do 09:00 hod. 

 

zadávací dokumentaci, lze získat na adrese: INEXprojekt s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž 

   kontaktní osoba: Bc. Martina Čermáková 

   (tel. 573 336 663, m.cermakova@inexprojekt.cz) 

 

Za poskytnutí zadávací dokumentace požaduje zadavatel úhradu 

nákladů na reprografické práce ve výši 1.500,- Kč bez DPH. Zadávací 

dokumentace bude poskytnuta pouze osobně na určené adrese a při 

převzetí dokumentace uhradí zájemce stanovenou cenu v hotovosti 

oproti daňovému dokladu   

 

Vyžádání dokumentace doručené v této lhůtě je považováno za 

řádné. 

 

 

   

V Plumlov ě dne 29.03.2012   

   

vyv ěšeno:   Adolf Suše ň 

svěšeno:    starosta m ěsta  

 


