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Doplňující informace č. 1 - upřesnění zadávací dokumentace

Název zakázky

Objekt č.p. 684, ul. Česká v Kopřivnici – zateplení
obvodového pláště

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla
Uchazeč předkládající cenovou nabídku předloží v rámci cenové nabídky :
1. Potvrzení objednatelů o provedení kontaktních zateplovacích
systému fasád ve finančním objemu min. 600 000,- Kč bez DPH.
Potvrzení musí obsahovat specifikaci a adresu objektu, na kterém
byly práce provedeny, finanční objem zakázky, přesný název
objednatele včetně telefonického kontaktu a podpisu, popis
provedených oprav a hodnocení kvality provedených prací ze strany
objednatele. Uchazeč je povinen tímto způsobem doložit reference
ke 3 zakázkám za posledních 5 let.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

2. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací, tj. min. 1 osoba - stavbyvedoucí, která splňuje
požadavek na autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru
pozemní stavby.
3. Doklady o proškolení min. 3 pracovníků uchazeče, kteří se budou
podílet na realizaci předmětných stavebních prací od certifikovaného
dodavatele komponentů kontaktního zateplovacího systému.
4. Technické listy, certifikáty prokazující soulad materiálu navržených
v nabídce uchazeče se zadávací dokumentací.
Příslušné oprávnění k podnikání – Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán oboje
v prostých kopiích, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny kopií výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Vybraný uchazeč předloží
objednateli před uzavřením smlouvy o dílo tyto doklady v originálech nebo
úředně ověřených kopiích
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