
Město Český Krumlov
nám. Svornosti 1, 
381 01 Český Krumlov

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle ust.§38  zákona č.137/2066 Sb., zákon o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“)

Název zakázky:

"Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských 
sítí v ulici Stříbrná"  

1. Identifikační údaje o zadavateli.

Zadavatel podle § 3 odst.1 písm.b/ zákona č. 137/2006 Sb.:
Město Český Krumlov
Se sídlem: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zastoupená: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
IČ: 00245836 

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.:  
Osigeno s.r.o, 
Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office: Jesenická 1772/65, 787 01 Šumperk
IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746
Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144
statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc - jednatel

           (dále jen „administrátor“), 
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2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.

Stručný popis veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele 
stavebních prací pro veřejnou zakázku: "Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí v 
ulici Stříbrná" .

 Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV 45232410-9 – Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
CPV 45233100-0 – Stavební úpravy komunikace
CPV 45213316-1 – Stavební úpravy chodníků

       3. Informace a poskytnutí zadávací dokumentace dle ust. §148 zákona

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje 
E-ZAK dostupného na  https://www.profilzadavatele-vz.cz/. Veškeré úkony a veškerá komunikace 
mezi zadavatelem a dodavatelem podle ust.§ 148 Zákona se provádějí v elektronickém nástroji E-
ZAK, prostřednictvím elektronické adresy  https://www.profilzadavatele-vz.cz/vz00000052

      Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

           h  ttps://www.profilzadavatele-vz.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf  
           https://www.profilzadavatele-vz.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

       
      Informace k zadávacím podmínkám naleznete:

a/ na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d 

b/ na níže uvedené internetové adrese:

           https://www.profilzadavatele-vz.cz/vz00000052

4. Místo a lhůta pro podání nabídek.

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 22.10. 2012 do 10.00 hodin. Nabídky 
se podávají v listinné podobě doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele na adresu: 
Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. V případě doručení nabídky 
poštou,  kurýrní  službou  či  jiným  přepravcem  nabídky  je  za  okamžik  převzetí  zadavatelem 
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídka musí být podána pouze v českém jazyce.
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5. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona.

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 zákona v tomto rozsahu 
uvedeném v zadávací dokumentaci.

6. Kontaktní osoby.

• Kontaktní osoba za MěÚ Český Krumlov: 
     Ing.Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov , tel.:380 766 700
                                                                 
• Kontaktní osoba ve věcech organizačních: 
     Jana Dezortová, administrace veřejných zakázek, tel.588 881 703

7. Způsob hodnocení nabídek .

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust.§78 odst.1 písm.b zákona na základě 
jednoho hodnotícího kritéria:

− nejnižší nabídková cena bez DPH 

Zpracoval:
Osigeno s.r.o. , Ing. Lucie Vykrutová

Ve Českém Krumlově dne 3.10. 2012

 Mgr. Dalibor Carda
starosta města Český Krumlov
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