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DATUM:

11.4.2017

Doplňující informace č. 1
– změna lhůty pro podání nabídek
-

úprava požadavků na prokázání kvalifikace

Název zakázy

Letní koupaliště - částečná rekonstrukce rozvodu bazénových vod, výměna
pískových filtrů

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle
zadávacích podmínek (otevřená výzva)

Datum vyhlášení zakázky

31. 3. 2017

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

1) Změna lhůty pro podání nabídek
Rozhodnutím zadavatele veřejné zakázky se mění lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek

do 24. 4. 2017 do 10,00 hod (původně bylo do 18. 4. 2017 do 10,00 hod)
Na základě dotazů jednotlivých uchazečů bude zadavatel upřesňovat
zadávací řízení prostřednictvím doplňující informace č.2, která bude
zveřejněna do 3.3.2017.

V rámci nabídky je uchazeč povinen předložit zadavateli příslušné oprávnění
k podnikání minimálně v činnostech:
Požadavky na prokázání
kvalifikace

-

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-

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

Výše uvedené zůstává v platnosti i nadále
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2) Úprava požadavků na prokázání kvalifikace
NOVĚ:
V rámci nabídky je uchazeč povinen předložit reference v oblasti
bazénové technologie.
Uchazeč uvede minimálně 1 referenci za
posledních pět let ve finančním objemu min. 1 500 000,00 Kč s DPH,
jejímž předmětem byla dodávka bazénové technologie (včetně
pískových filtrů) pro veřejné koupaliště min. vodní plochy 1 000 m2, kde
byl filtrační výkon úpravny vody min. 500 m3/hod a 2 reference za
posledních pět let ve finančním objemu min. 1 000 000,00 Kč s DPH,
jejíchž předmětem byla dodávka bazénové technologie (včetně
pískových filtrů) pro veřejné koupaliště min. vodní plochy 1 000 m2, kde
byl filtrační výkon úpravny vody min. 250 m3/hod. Požadavky budou
doloženy samostatně ke každé předkládané referenci. Reference budou
předloženy v písemné formě s uvedením názvu zakázky, názvu a adresy
zadavatele, kontaktu na oprávněného zástupce zadavatele, popisu
prací, finančního objemu zakázky a termínu realizace.
PŮVODNĚ:
V rámci nabídky je uchazeč povinen předložit reference v oblasti bazénové
technologie. Uchazeč uvede minimálně tři reference za posledních pět let ve
finančním objemu min. 1 500 000,00 Kč s DPH, jejichž předmětem byla
dodávka bazénové technologie (včetně pískových filtrů) pro veřejné
koupaliště min. vodní plochy 1 000 m2, kde byl filtrační výkon úpravny vody
min. 500 m3/hod. Tento požadavek bude doložen samostatně ke každé
předkládané referenci. Reference budou předloženy v písemné formě
s uvedením názvu zakázky, názvu a adresy zadavatele, kontaktu na
oprávněného zástupce zadavatele, popisu prací, finančního objemu zakázky
a termínu realizace.

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM

