
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

Zadavatel:   M ěsto Plumlov 

Sídlo:    Rudé armády 302, 798 03 Plumlov 

IČ:    00288632 

Oprávněný zástupce:  Adolf Sušeň, starosta města 

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností:   

INEXprojekt s.r.o., IČ: 27747701 

Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž 

Kontaktní osoba:   Martina Čermáková 

    573 336 663, m.cermakova@inexprojekt.cz 

 

Název veřejné zakázky:  Oprava krovu a st řešního plášt ě Nízkého zámku Plumlov  

Popis předmětu zakázky Jedná se o rekonstrukci krovu a střešního pláště, včetně klempířských prvků, oprava 

poškozeného zdiva a omítek zděných konstrukcí vyčnívajících nad střešní rovinu. 

Předmět veřejné zakázky:  veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu 

Hlavní kód CPV:   45261910-6 (opravy střech)  
Předpokládaná cena:  5.000.000,- Kč (bez daně z přidané hodnoty) 

Místo plnění:   Nízký zámek Plumlov (nemovitá kulturní památka) 

 

Lhůta pro podání nabídek: 20.01.2011 v 09:00 hod.  

 

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

  

Hodnotící kritéria:  nabídková cena   váha 85% 

délka záruční doby  váha 10% 

splatnost faktur   váha 5% 

 

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; kopií živnostenského listu s předmětem podnikání Provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování; kopií osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby.  

 

- splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona  

prokázání kvalifikace bude doloženo čestným prohlášením, ze kterého bude patrný 

uchazečův obrat za poslední 3 roky, kritériem je 10 mil. Kč/účetní období za stavební 

práce; kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 5 mil. Kč/rok 

 

 

 



- splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona  

prokázání kvalifikace bude doloženo seznamem stavebních prací – rekonstrukcí 

historických objektů za poslední 3 roky vč. osvědčení objednatelů o řádném plnění 

předmětu díla (min. 2 stavby); kopií certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 

9000 

 

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

 

Lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace: 20.01.2011 v 09:00 hod.  

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

   kontaktní osoba: Martina Čermáková 

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

 

Za poskytnutí zadávací dokumentace požaduje zadavatel úhradu 

nákladů na reprografické práce ve výši 1.000,- 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 06.01.2011   

   

vyv ěšeno:   Adolf Suše ň 

svěšeno:    starosta města 

 


