VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ,,Zákon“) pod názvem:

„Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov“
Zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji
podle § 149 Zákona.

1. Identifikační údaje o zadavateli.
Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm.c) zákona:
Město Český Krumlov
Se sídlem:
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zastoupená:
Mgr. Dalibor Carda – starosta města
IČ:
00245836, DIČ: CZ00245836
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 zákona:
Osigeno s.r.o,
Se sídlem:
Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office:
Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ:
27761746, DIČ: CZ27761746
Zastoupená:
Ing.Tomáš Rýc – jednatel
Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144
(dále jen „administrátor“),

Elektronicky podepsal(a) Jakub
Rýc
Datum: 2016.06.14 15:54:52
CEST

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.
Požadavkem na zpracování díla je zpracování analytických podkladů a návrhových studií dle
předložené specifikace v Zadávací dokumentaci.
3. Předpokládaná doba plnění
Specifikována v Zadávací dokumentaci.
4. Místo plnění
Staveniště se bude nacházet na katastru Města Česká Skalice.


Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kódy:
71300000-1 - Technicko inženýrské služby
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
79000000-4 - Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a
bezpečnostní služby
79300000-7 - Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky
5. Informace a poskytnutí zadávací dokumentace dle ust. § 148 zákona
Zadávací dokumentace je dostupná neomezeně elektronicky na adrese profilu zadavatele
https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000232


Informace k zadávacím podmínkám naleznete:
a/ na profilu zadavatele:
https://zakazky.ckrumlov.cz
b/ na níže uvedené internetové adrese:
https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000232

6. Místo a lhůta pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.7.2016 v 11,00 hodin. Nabídky, které budou zadavateli
doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou příslušným uchazečům vráceny.

Nabídky se podávají v listinné podobě doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu Města Český
Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či
jiným přepravcem nabídky je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou
Města Český Krumlov. Nabídka musí být podána pouze v českém jazyce.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona.


Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených § 53 Zákona;
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v Zadávací dokumentaci;

c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených v Zadávací dokumentaci.
8. Kontaktní osoby.
Kontaktní osoba ve věcech technických:


Ing. Jan Sládek, vedoucí odboru OD a SH, tel.: +420 380 766 500,
e-mail: jan.sladek@mu.krumlov.cz

Kontaktní osoba ve věcech administrativních:


Jakub Rýc, tel: +420 777 567 735, e-mail: jakub.ryc@osigeno.cz

9. Způsob hodnocení nabídek.
Zadavatel stanovil v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) Zákona základní hodnotící kritérium, kterým je
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Zpracoval:
Osigeno s.r.o., Jakub Rýc

V Českém Krumlově 13.6.2016
….....................................................
Mgr. Dalibor Carda
starosta města

