ZMĚNY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
pro významnou veřejnou zakázku

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE
Zadavatel veřejné zakázky
Obec Vinařice,
V. ulice 250, 273 07 Vinařice,
IČ: 00235113

4.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění
profesních
kvalifikačních Způsob prokázání splnění:
předpokladů
prokáže
uchazeč
předložením:
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či předložením výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího
příslušné živnostenské oprávnění

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství pro osobu hlavního stavbyvedoucího a
pro zástupce hlavního stavbyvedoucího a pro obor“
Pozemní stavby“, certifikát pro Stavby plynárenského
zařízení a propojovací práce na stávajícím zařízení
v rozsahu dle TPG 923 01 a výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 125 Zákona.
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Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenské listy
nebo výpis z živnostenského rejstříku) pokrývající
předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění, které opravňuje
k podnikání v oboru „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“ a „Projektová činnost ve výstavbě“
nebo jejich ekvivalent.
Současně uchazeč jako doklad prokazující jeho
odbornou způsobilost předloží úřední oprávnění
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, pro osobu ověřující výsledky
zeměměřičských činností.
Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro
obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“ (SV02) a pro obor „Pozemní stavby“.
(SP00) Tuto odbornou způsobilost musí osvědčit vždy
alespoň 2 osoby dodavatele.
Certifikát pro Stavby plynárenského zařízení a
propojovací práce na stávajícím zařízení v rozsahu
dle TPG 923 01.
Současně uchazeč jako doklad prokazující jeho
odbornou způsobilost předloží úřední oprávnění
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
jeho zavedením, pro osobu ověřující výsledky
zeměměřičských činností.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust.
§ 125 Zákona.
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Zadavatel výslovně upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci uchazeče, jsou s poukazem na ustanovení
§51 odst. 4 zákona subdodavateli uchazeče. Ze smlouvy o subdodávce musí zejména vyplývat závazek
subdodavatele poskytnout plnění nejméně v tom rozsahu, v jakém byla prokazována kvalifikace tímto
subdodavatelem (v dané oblasti/oboru), a pro celou dobu plnění veřejné zakázky (popřípadě její příslušnou
část, kde je dané plnění nezbytné).

9.4.

Nabídku lze zaslat doporučeně na adresu zadavatele tak, aby byla do konce stanovené
lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Nabídky budou také přijímány v
prostorách zadavatele, v úředních hodinách zadavatele. Nejpozději však 13.3.2014 v
10.00 hod. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky k
hodnocení. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a
opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. Uchazeč je povinen
podat (doručit) nabídku v listinné podobě na uvedené místo a v rámci stanovené lhůty.
V případě zaslání kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence
podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik doručení nabídky na výše
uvedenou adresu, nikoliv předání nabídky kurýrní službě anebo držiteli poštovní
licence podle zvláštního právního předpisu.

10.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne dne 13.3.2014 v 10.00 hod. v sídle zadavatele. Otevírání
obálek právo zúčastnit se maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku, a
to buď statutární zástupce nebo jím písemně zmocněná osoba.
Komise při otvírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v
požadovaném jazyku a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.

Ve Vinařicích dne 3. 2. 2014

………………………………
Jiří Protiva - starosta
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