Yýzva více zájemcům k podání nabídky
NA VEř{EJNoU ZAKAZKU MALÉHoRoZSAHU
dle $ 12 odst.3 av souladu s $ 6 zákonač.I3712006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění

narealizaci stavby

,,Úprava kulturního a sportovního areálu u rybníka
v obci Dědiceo.

Zadavatel

název..
sídlo:
právní forma:
IČ:

Statutární orgán:

obec Dědice
Dědice 40,675 41 Nové Syrovice
obec
00376825
Bohumil Pešl - starosta obce

organizátor veřejné zakázky: KOINVEST CZ, S.ť.o.' IC 28343115
Demlova I0II,674 01 Třebíě
Věra Bartuňková, te|':728 174467

I.

Vymezení předmětu veřeiné zakázky

Předmět plnění zakézky
- jedná se o terénní úpravy pozemků, osetí travním semenem a osázení okrasnými keři a
dřevinami, doplněním prvků broukoviště, rozcestník, informačnítabule, vrbový domeček,
dvouoblouková brána z vrbových prutů' stromořadí z muchovníku. A to doplněno dětskými
prolézačkami,lavičkami a odpadkovým košem.
:

Dílo se nachézí v k.ú. Dědice, okr. Třebíč' kraj Vysočina
Předpokládaná hodnotazakázky bez

II.

DPH

300 tis.

Kč.

Zadávací dokumentace

Zadávaci dokumentace je pro uchazeče kvyzvednutí vtermínu od 25.4.2012
do 9. 5. 20 L2 od 800 hod do t s3Ó nóa na adrese orgaruzátora veřej né zakázky.
Kontaktní osoba : Věra Bartuňková' tel. 728 I]4467,

[II.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končídne 10. 5. 2012 ve 1200 hod. Nabídky se přijímají
osobně nebo zasláním poštou na adresu: KOINVEST CZ, s. r'o., Demlova 1O1I, 674 01
Třebíča to do konce lhůty pro podání nabídek.
Nabídka bude předložena v českémjazyce, v 1. originálu.

IV. Požadavkv na prokázání splnění kvaliÍikace
. ZákLadni kvalifikačnípředpoklady dle 53 zákona
$
. Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona:
$
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm firma zapsána nebo
b) doklad o oprávnění podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícípředmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenskéoprávnění či licenci
. Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona:
$
a) seznam projektů obdobných akci zaposlední 3 roky v minimální hodnotě 100 tis
Kč * bude uveden název stavby, investor stavby, termín realizace, cena díla

VI. Základní hodnotícíkritérium :
neinižšínabídková cena.
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