Obec Olšany u Prostějova
___________________________________________________________________________
Zakázka malého rozsahu

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

1. Název veřejné zakázky:

Kanalizace v křižovatce Stoka č A +AL+A-1, chodníky a přeložky

2. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Obec Olšany u Prostějova
Sídlo: Olšany u Prostějova 50
IČ: 00288560
zastoupený : RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce.
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
název:
APC Consulting s.r.o.
jméno:
Ing.Šárka Goldmannová
sídlo:
Příční 4, 750 02 Přerov
Telefon:
581 210 665
e-mail:
info@apcconsult.cz
3. Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu – výzva 5-ti dodavatelům.
4. Předmět zadávacího řízení:
Předmět veřejné zakázky je specifikovaný zadávací dokumentací ( dále také ZD), jejíž přílohou je projektová
dokumentace stavby včetně výkazu výměr. Další povinné činnosti dodavatele vyplývají ze zadávací
dokumentace.
5. Informace o zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je připravena k vyzvednutí v termínu ode dne 27.3.2012 od 10:00 hod. v sídle APC
Consulting s.r.o., Příční 861/4, v Přerově u paní ing. Šárky Goldmannové, tel. 581 210 665, 602 754 288.
Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace ( pouze v digitální podobě na CD) činí 100,- Kč. Úhradu je
nutné provést v hotovosti při převzetí zadávací dokumentace. 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:
Zadavatel prohlídku staveniště neorganizuje, budoucí staveniště je volně přístupné.
7. Lhůta pro podání nabídek, adresa pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.4.2012 v 10.00 hod.
Adresa pro podání nabídky je: APC Consulting s.r.o., Příční 4, 750 02 Přerov. Nabídky lze podat doporučeně
poštou nebo osobně, každý den lhůty v době od 8.00 hod. do 10.00 hod.
8. Požadavky na splnění prokázání kvalifikace:
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením.

Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) splňuje dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského rejstříku obsahující oprávnění k podnikání v rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky
- odborná způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
v rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (§ 55 zákona) splňuje dodavatel, který předloží:
- pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí
osobě s minimální výši pojistného plnění ve výši 2.000.000,-Kč, výše spoluúčasti je limitována
maximálně 100.000,- Kč
- údaj o celkovém obratu dosaženým uchazečem za poslední tři účetní období v minimální výši
10.000.000,-Kč bez DPH za každé účetní období;
Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona) splňuje dodavatel, který předloží:
- ČSN EN ISO 9001( v kompletním rozsahu předmětu plnění VZ);
- ČSN EN ISO 14001( provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování);
9. Informace o požadavku na další jazyk ve kterém musí být nabídka předložena:
Zadavatel požaduje předložit 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.
12. Informace o uveřejnění výběrového řízení:
Oznámení zadávacího řízení je zveřejněno na www stránkách zadavatele a vyvěšeno na úřední desce zadavatele.

