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K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
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VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně

dne

29.10.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA
VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ a MŠ v Lukově

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Profil zadavatele

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173

Elektronický nástroj
zadavatele:

https://www.kdv.cz/lukov-mci/

2019107
x stavební práce

0

dodávky

0

služby

V souladu s ustanovením § 53 zák. č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vás
vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky

kód CPV

stavební práce-45000000-7; tepelné izolace-45321000-3; elektroinstalační práce-45310000-3;
instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků-45421100-5; vytápění-45232141-2;
odstraňování azbestu-45262660-5; kuchyňské zařízení-39221000-7

.

1. PPředmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy a částečná nadstavba stávající budovy
obecního úřadu a mateřské školy v Lukově, včetně úpravy navazujících okolních zpevněných a zatravněných
ploch a přeložky přípojky plynu. Součástí stavebních úprav budovy je odstranění boletických panelů
obvodového pláště s azbestovými materiály a na to navazující realizace nového montovaného pláště z
dřevostavebných prvků, zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem včetně navazující výměny
výplní otvorů, zateplení střešní vestavby do krovu, nadstavba části objektu nad jídelnou ZŠ z důvodu rozšíření
stávající třídy MŠ a úpravy stávajících prostor kuchyně včetně realizace nového technologického řešení
kuchyňského provozu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 20 661 000 Kč bez DPH
Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty:
a) SO 01 – Zateplení a stavební úpravy budovy
a. SO 01.1 – Odstranění azbestové zátěže
b. SO 01.2 – Energetické úspory obvodového pláště
c. SO 01.3 – Energetické úspory střešní vestavby
d. SO 01.4 – Stavební úpravy objektu a nadstavba
e. SO 01.5 – Stavební úpravy kuchyně
b) SO 02 – Zpevněné plochy a terénní úpravy
c) SO 03 – Přeložka přípojky plynu
Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele doručené vybranému dodavateli na
adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 10.4.2020.
Vybraný dodavatel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci díla do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení
písemné výzvy k zahájení prací.
Práce vybraného dodavatele na realizaci díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí
staveniště.
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Zadavatel stanovuje následující milníky, v jakém časovém úseku musí být níže uvedené práce pro dané
stavební objekty provedeny a dokončeny a které musí dodavatelé respektovat v harmonogramu postupu prací:
a) 15.6.2020 – odstranění azbestové zátěže včetně kontrolního měření
b) 30.6.2020 – dokončení montáže nosné konstrukce opláštění včetně navazujících oken
c) 15.8.2020 – dokončení montáže kuchyně včetně vzduchotechniky, klimatizace a odzkoušení, předání
vnitřních prostor k užívání včetně revizí a zkoušek a dokladové části pro předčasné užívání těchto prostor,
dokončení hlavního vstupu do objektu a přístupového chodníku s ohledem na jeho bezpečné užívání
d) 30.9.2020 – dokončení stavebních prací na střešní nadstavbě.
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí předmětu veřejné zakázky: 30.10.2020, není-li dále uvedeno jinak
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

2. Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 29.10.2019.
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání
nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí zadávací dokumentace je „část“ podmínky
kvalifikace. Podmínky kvalifikace obsahují podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
dodavatele.
Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
Veškeré informace poskytnuté v Zadávací dokumentaci považuje zadavatel za důvěrné ve smyslu § 218
zákona, a proto je dodavatelé nesmí využít v rozporu s účelem, k jakému byly poskytnuty, tj. pro zpracování
nabídky.

3. Zadavatel v případě vysvětlení zadávací dokumentace bude postupovat dle § 53 odst. 3 zákona. Zadavatel
uveřejní na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace min. 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání
nabídek.
Dodavatel je oprávněn dle § 98 odst. 3 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace.
Zadavatel preferuje, aby dodavatelé písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručili
prostřednictvím elektronického nástroje EN KDV (www.kdv.cz) nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace. Nebude-li dodržena tato lhůta, zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout.
Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem,
jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti
dodavatele.
4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
18.11.2019
10:00
výzvy k podání nabídky do dne
do
hod.
Nabídka se podává písemně, a to v souladu s § 107 odstavec 1 zákona pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje – EN KDV (webová aplikace na doméně www.kdv.cz) postupem
dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace „Podmínky použití elektronického nástroje EN KDV“.
Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo
slovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání, které,
jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.
POŽADAVKY NA ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli/účastníky zadávacího řízení, včetně podání nabídky, probíhá dle
§ 211 odst. 3 zákona pouze elektronicky a její postup je podrobně popsán v příloze č. 6 zadávací
dokumentace Podmínky použití elektronického nástroje EN KDV.
Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje
registrován jako dodavatel viz příloha č. 6 zadávací dokumentace Podmínky použití elektronického nástroje
EN KDV. Zadavatel upozorňuje, že proces registrace osoby účastníka je jednorázovým úkonem a že tento je
nezávislý na podání nabídky v konkrétní veřejné zakázce. Je tedy v zájmu účastníka tuto registraci provést v
dostatečné lhůtě před ukončením podání nabídek.
Ohledně velikosti vkládaných dat platí, že do elektronického nástroje je možno vkládat neomezené množství
souborů, přičemž velikost jednoho souboru může činit maximálně 25 MB.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel
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Zadavatel nenese odpov dnost za technické podmínky na stran
doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání
nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání
nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

5. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 114 zákona:
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí výhodnosti nabídek komise posoudí nabídkové
ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými.
6. Zadavatel
Zadavatelsistanovuje
dle § 44 odst.
následující
6 zákona
zadávací podmínky:
a) Dodavatelé doloží v nabídce v části C za návrhem smlouvy o dílo čestné prohlášení, jehož obsahem bude
závazek poskytnout finanční záruku formou bankovní záruky nebo složením na účet zadavatele za řádné a
včasné provádění díla. Bankovní záruka bude vystavena bankou. Obsahem čestného prohlášení bude závazek,
že záruční listina bude vystavená a zadavateli předána ke dni předání staveniště a nebo složená na účet
zadavatele a musí být účinná po celou dobu realizace díla, tj. až do dne protokolárního předání a převzetí díla.
Finanční záruka bude krýt finanční nároky zadavatele za vybraným dodavatelem, které mu vzniknou z důvodu
porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu realizace díla, které vybraný dodavatel
nesplní ani po předchozí písemné výzvě zadavatele.
Zadavatel stanoví podmínku, že poskytnutá finanční záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná
na první požadavek zadavatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. (Musí být
uvedeno v čestném prohlášení).
Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, že výše finanční záruky nabídnuté dodavatelem musí být
500.000 Kč.
b) Dodavatelé doloží v nabídce v části C za návrhem smlouvy o dílo čestné prohlášení, jehož obsahem bude
závazek poskytnout finanční záruku formou bankovní záruky nebo složením na účet za řádné plnění záručních,
smluvních a zákonných podmínek. Bankovní záruka bude vystavena bankou. Obsahem čestného prohlášení bude
závazek, že záruční listina bude vystavená a zadavateli předána ke dni protokolárního předání a převzetí díla a
musí být účinná po část záruční doby, tj. 18 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla nebo složena
na účet zadavatele. Finanční záruka bude krýt finanční nároky zadavatele za vybraným dodavatelem, které mu
vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu části záruční doby, které
vybraný dodavatel nesplní ani po předchozí písemné výzvě zadavatele.
Zadavatel stanoví podmínku, že poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná
na první požadavek zadavatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. (Musí být
uvedeno v čestném prohlášení).
Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, že výše finanční záruky nabídnuté dodavatelem musí být
300.000 Kč.
c) Zadavatel si dle § 105 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna
poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího.
d) Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění veřejné zakázky.
Dodavatel využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Poddodavatelské zajištění zakázky, kde je povinen vyplnit
všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka nebude plněna
poddodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtne nebo nevyplní. Nejpozději do
10 dnů od zahájení realizace díla je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje
poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci veřejné zakázky. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni
podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
e) Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 104 odstavec 1 písmeno a) zákona doložit před uzavřením smlouvy
o dílo doklady v kopiích k upřesnění požadavků zadavatele na prokázání vlastností dodávaných výplní otvorů:
Zadavatel v souladu s § 94 a § 95 zákona požaduje doložení požadovaných vlastností formou dokumentu
vydaného třetí stranou (autorizovaná osoba, notifikovaná osoba, akreditovaná laboratoř) – osvědčení, certifikát,
protokol o počáteční zkoušce typu, příp. jednotlivé protokoly o zkouškách k dodávaným výplním otvorů.
f) Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 104 odstavec 1 písmeno a) zákona doložit před uzavřením smlouvy
o dílo k níže uvedeným nabízeným výrobkům dokumenty v kopiích, ve kterých bude uveden přesný název a typ
výrobku a jeho technické parametry:
- plastové a hliníkové výplně otvorů, ventilační mechanická klapka
- střešní okna
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- dřevěné sendvičové panely včetně požadované požární odolnosti
- vybrané prvky z technologie kuchyně z 01.5_Technologie_kuchyne:
• p.č. 23 - Pánev multifunkční el. + podstavec, 1x rameno, varný koš, fritovací koš, rošt na dno vany, síto
• p.č. 27 - Sporák plynový na el.troubě
• p.č. 32 - Konvektomat 6x GN1/1
• p.č. 34 - Konvektomat 10x GN1/1
- jednotka VZT a jednotka chlazení
- svítidla do tříd MŠ
- PVC do tříd, dlažba do kuchyně
- ETICS – kvalitativní třída A
- vláknocementové fasádní desky
Navržené materiály a výrobky musí odpovídat parametrům uvedeným v projektu.
g) Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 104 odstavec 1 písmeno a) zákona doložit před uzavřením smlouvy
o dílo Souhlas s nakládáním s nebezpečným odpadem vydaným příslušným krajským úřadem, v kopií platný po
celou dobu relizace předmětu veřejné zakázky.
h) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 104 odstavec 1 písmeno e) zákona vyzvat vybraného dodavatele k
poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy - uzavřít smlouvu o dílo do lhůty požadované zadavatelem.
i) Dodavatel má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci. Dodavatel zadávacího řízení
poskytne všechny dokumenty požadované ustanoveními zadávací dokumentace. Všechny dokument budou v
souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zadávací dokumentaci.
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona poskytnutí jistoty ve výši 150.000 Kč formou bankovní záruky,
pojištěním záruky nebo složením peněžní částky (peněžní jistota) na účet zadavatele č. 6626661/0100, variabilní
symbol (evid.č.VZ), konstantní 558, specifický symbol IČ dodavatele.
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vyloučení
dodavatelů uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
na profilu zadavatele.

Zadavatelstanoví
stanovívvsouladu
souladuss§§43
40odst.
odst.21zákona
zákonadélku
délkuzadávací
zadávacílhlhůty, tj. lhůty, po kterou jsou dodavatelé
7. Zadavatel
vázáni svou nabídkou na 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta dle § 40 odst. 1 zákona začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží v souladu s
§ 40 odst. 2 zákona.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
a) základní způsobilost dle § 74 zákona
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve vztahu k České
republice předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písmenu a), b) potvrzení příslušného
finančního úřadu ve vztahu k písmenu b), c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve
vztahu k písmenu b), d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c), e) potvrzení příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d), f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením
písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).
Doklady o základní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení
musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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b) profesní způsobilost dle § 77 zákona
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje,
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění podnikat předloží živnostenské oprávnění:
a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
b) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:
a) 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 právních předpisů pro
obory: „Pozemní stavby“ .
Zadavatel umožňuje i předložení osvědčení o registraci.
Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení
musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje podmínky profesní způsobilosti.
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona (Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

c) technická kvalifikace dle § 79 zákona
Dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a
v této době dokončených. Seznam stavebních prací musí zahrnovat minimálně tyto referenční stavební práce
(dále též „referenční stavba“):
- min. 1 referenční stavební práce – novostavba nebo rekonstrukce nebo stavební úpravy budov včetně zateplení
budov, výměny otvorů, která byla v objemu investičních nákladů min. 10 mil. Kč bez DPH a ke každé této stavbě
doloží osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení,
- min. 1 referenční stavební práce – novostavba nebo rekonstrukce nebo stavební úpravy budov, které zahrnovaly
dodávku a montáž oken v objemu min. 300 tis. Kč bez DPH a ke každé této stavbě doloží osvědčení objednatelů
o řádném poskytnutí a dokončení,
- min. 1 referenční stavební práce - rekonstrukce nebo stavební úpravy budovy, jejiž součástí byla sanace azbestu
a dekontaminace budov, kde sanace a dekontaminace budovy byla v objemu min. 500 tis. Kč bez DPH a k této
stavbě doloží osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení.
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. d) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b) zákona:
1. Klíčový odborník - stavbyvedoucí musí splňovat min. tyto podmínky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů pro obor – Pozemní
stavby nebo osvědčení o registraci,
• minimálně 10 let praxe v oboru.
Vedoucí týmu musí prokázat zkušenost s výkonem funkce stavbyvedoucího s jednou stavbou obdobného
charakteru (rekonstrukce nebo stavební úpravy budov včetně zateplení budov, výměny otvorů), která byla
dokončena v posledních pěti letech a kde investiční náklady činily min. 10 mil. Kč bez DPH - splnění této podmínky
musí vyplývat z předloženého profesního životopisu.
Dodavatel připojí profesní životopis, který musí být zpracován minimálně v níže uvedené struktuře:
• jméno a příjmení,
• dosažené vzdělání,
• aktuálně zastávaná funkce (pracovní zařazení u dodavatele),
• délka praxe na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího,
• nejdůležitější referenční zakázky se stručným popisem stavby a rozpočtových nákladů stavby a u každé stavby
jméno a telefon na zástupce objednatele stavby, který se stavbyvedoucím spolupracoval.
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Zadavatel stanoví podmínku – stavbyvedoucí musí být v zaměstnaneckém poměru u dodavatele, tzn. splnění
tohoto kritéria technické kvalifikace nesmí být prokazováno poddodavatelem.
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (z
jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadovaná kritéria technické kvalifikace) nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno
osobou/osobami oprávněnou zastupovat účastníka.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci.
Zadavatel je v souladu s § 79 odst. 1 zákona oprávněn považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud
prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky. Takovým
případem může být situace, kdy účastník zadávacího řízení anebo osoba s ním propojená vykonává
inženýrsko–investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace podmínky kvalifikace.
Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy elektronicky předložit originály nebo ověřené kopie
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá zadavatel k dispozici. Vybraný dodavatel je povinen tyto
doklady předložit ve lhůtě stanovené zadavatelem, jinak bude dle § 122 odst. 7 zákona vyloučen ze
zadávacího řízení.
Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele, pomocí kterých vybraný dodavatel prokazuje kvalifikace.

Zadavatel umožní dodavatelům v souladu s § 97 zákona prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se koná
dne 7.11.2019 v 10:00 hodin. Sraz účastníků je před budoucím místem plnění – před hlavním vstupem
Obecního úřadu Lukov. Prohlídky místa plnění se mohou účastnit nejvýše dva zástupci dodavatele. Účast na
prohlídce místa plnění je na vlastní riziko dodavatelů.

Za zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností

Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
Kontaktní osoba:
MCI SERVIS s.r.o.
tel: 739 301 356, email: mciservis@mciservis.eu
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