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                                   Obec Olšany u Prostějova 
___________________________________________________________________________ 
                       

                                                                   
 

    

Výzva k podání nabídky 

 

Vyzývám Vás k podání nabídky na získání veřejné zakázky malého rozsahu  na 
stavební práce zadávané pod názvem: 

 

 

Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova 
 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 
 

Zadavatel: 

Obec Olšany u Prostějova 

Sídlo: Ol any u Prostějova 50 
šČ:  00288560 

zastoupený : RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce. 
 

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:                             
ZVZ Konzult s.r.o.  
šng.  árka Goldmannová 
Příční 861/4,  750 02 Přerov 
Tel.: 581 210 665, 602 754 288                                         
E-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz 
 

 

2. Druh zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu zadávaná mimo re im zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). 
 

 

3. Předmět zakázky: 

Předmět veřejné zakázky: stavební práce 
Předmětem plnění veřejné zakázky je demontá  stávající kanalizace a dokončení hlavní 
kanalizační stoky. Rozsahově se jedná o kanalizaci od 1 po 4 včetně odlehčovací achty a 
jedné atypické kanalizační achty. Podrobný popis předmětu plnění vyplývá z projektové 
dokumentace stavby (přílohy č.2 Svazku 1), výkazu výměr (přílohy č. 3 Svazku 1) a 
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Součásti předmětu plnění jsou i geodetické práce a 
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 
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Charakteristika: Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí 
Šlavní kód předmětu VZ dle klasifikace CPV: 45232150-8 
Charakteristika: Architektonické, technické a zeměměřičské slu by 
Kód předmětu VZ dle klasifikace CPV:  71250000-5 
Charakteristika: Technické projektování 
Kód předmětu VZ dle klasifikace CPV: 71320000-7 
 

 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 950 000,00 Kč bez DPH 

 

 

5. Informace o zadávací dokumentaci: 
Zadávací dokumentace je připravena k vyzvednutí v sídle ZVZ Konzult s.r.o., Příční 
861/4, v Přerově  u paní ing. árky Goldmannové, tel. 581 210 665, 602 754 288, e-mail: 
goldmannova@zvzkonzult.cz Zadávací dokumentaci lze objednat jen písemnou formou v 
termínu doručení objednávky na adresu osoby pověřené zadavatelskou činností. 
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci lze vznést jen písemnou formou na adresu 
osoby pověřené zadavatelskou činností. 
 

 

6. Prohlídka staveniště, dodatečné informace: 

Zadavatel z důvodu volně přístupného prostoru budoucího staveni tě neorganizuje 
prohlídku staveni tě, ale na vy ádání dodavatelů umo ní prohlídku místa plnění veřejné 
zakázky. ádost o provedení prohlídky místa plnění musí být doručena osobě pověřené 
zadavatelskou činností nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Dodavatelé mohou ve smyslu  § 49 odst. 1 zákona po ádat zadavatele o dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Písemná ádost o dodatečné informace  musí být 
doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne 
odpovědi na dotazy v písemné formě. Adresa doručování dotazů: ZVZ Konzult s.r.o., 
příční 861/4, 750 02  Přerov, e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz. Zadavatel mů e 
poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
ádosti. 

 
 

7. Lhůta pro podání nabídek, adresa pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 7. 2014 ve 12.00 hod. 

Adresa pro podání nabídky: ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov. Nabídky lze 
podat doporučeně po tou nebo osobně, ka dý den lhůty v době od 8.00 hod. do 15.00 
hod., poslední den lhůty do 12.00 hod. 
 
 
8. Požadavky na splnění prokázání kvalifikace: 
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) splní základní kvalifikační předpoklady, 
b) splní profesní kvalifikační předpoklady, 
c) předlo í čestné prohlá ení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku, 
d) splní technické kvalifikační předpoklady. 
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Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů  čestným 
prohlášením. 
 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán; 
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvlá tních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslu né 
ivnostenské oprávnění či licenci pro činnost: 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 
 výkon zeměměřičských činností,  
 projektová činnost ve výstavbě; 

- osvědčení o autorizaci vydané českou komorou autorizovaných in enýrů a  techniků 
činných ve výstavbě, pro odbornou způsobilost podle § 7 zákona 360/1992 Sb. dodavatele 
nebo osoby, jejím  prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v oborech: 

 stavby vodního hospodářství a krajinného in enýrství. 
 

Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:  
- seznam stavebních prací provedených dodavatelem  v posledních pěti letech a osvědčení 
objednatelů o řádném plnění nejvýznamněj ích z těchto stavebních prací. Osvědčení musí 
zahrnovat cenu, dobu a  místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto 
stavební práce provedeny řádně a odborně. 
Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je následující: 

 Osvědčení o řádném splnění min. tří zakázek (výstavba kanalizace) uskutečněných 
v posledních 5-ti letech v minimálním objemu 950 tis.. Kč bez DPŠ ka dé z nich; 

- seznam techniků, je  se budou podílet na plnění veřejné zakázky:  
Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je následující: 

 stavbyvedoucí, V , praxe 5 let, 3 zrealizované stavby výstavby kanalizací, 
autorizovaný in enýr ČKAšT v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
in enýrství; 

 jeden expert BOZP, praxe 5 let, certifikát odborné způsobilosti v oblasti 
bezpečnosti práce a prevence rizik. 

Ke splnění těchto předpokladů dodavatel předlo í zadavateli strukturované profesní 
ivotopisy (dále jen SP ) jednotlivých technických pracovníků odpovědných za plnění 

veřejné zakázky a doklady o jejich odborné způsobilosti.  Jednotlivé SP  musí být 
jednotlivými techniky podepsány. 
 
 
9. Jazyk nabídky: 

Zadavatel po aduje předlo it nabídku  v českém jazyce. 
 
 
10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky: 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78 zákona 
ekonomická výhodnost nabídky. Podrobněji je uvedeno v zadávací dokumentaci. 
Dílčí hodnotící kriteria VZ: 
kritérium                                                                                              váha kritéria  




