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OBEC OLSANY U PROSTEJOV A

c. p. 50, 798 14

Verejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12/3 zákona C. 137/2006 Sb., v platném znení o
verejných zakázkách

Výzva k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12/3, zákona c. 137/2006
Sb., o verejných zakázkách v platném znení.
V souladu s § 12/3 Zákona o verejných zakázkách C. 137/2006 Sb. Vás vyzývám k podání nabídky na získání
verejné zakázky na stavební práce: Hablov - zpevnené plochy

1. Název verejné zakázky: "Hablov - zpevnené plochy"
Kód hlavního predmetu VZ dle klasifIkace CPV: 45233160-8 Chodníky a jiné zpevnené plochy
Charakteristika: stavební práce - chodníky ajiné zpevnené plochy
Predpokládané náklady s DPH: 1.200.000, - Kc

2. Identifikacní údaje zadavatele:
Zadavatel: Obec Olšany u Prostejova
se sídlem: Olšany u Prostejova C. p 50
IC:00288560

Osobou oprávnenou cinit právní úkony související s touto verejnou zakázkou a osobou oprávnenou jednat
jménem zadavatele je RNDr. Milan Elfinark, starosta obce.

Osoba poverená zadavatelskými cinnostmi:
Název: Obec Olšany u Prostejova
Jméno: RNDr. Milan Elfinark

starosta obce Olšany u Prostejova
Olšany u Prostejova C. 50, 798 14 Olšany u Prostejova
+420 728 222 722

elfinark@olsanyupv.cz

3. Druh zadávaciho rízení:

Verejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12/3 zákona C. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, ve
znení pozdejších predpisu (dále jen zákon)

4. Predmet zadávacího rízení:

Predmet verejné zakázky je speciftkovaný zadávacf dokumentací (dále také ZD), jejíž prílohou je dokumentace
stavby vcetne výkazu výmer. Další povinné cinnosti dodavatele vyplývají ze zadávací dokumentace.

5. Informace o zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace v elektronické podobe je pripravena k vyzvednutí v terminu ode dne 10. 12.2012 od
10.00 hod. v sídle osoby poverené zadavatelskou cinností. Úhrada nákladu na porízení zadávacf dokumentace
v listinné podobe ciní 500,- Kc vcetne DPH. Úhradu je nutné provést v hotovosti pri prevzetí zadávací
dokumentace. Zadávacf dokumentaci lze objednat jen písemnou formou v termínu dorucení objednávky na
adresu osoby poverené zadavatelskou cinností do 17. 12. 2012 do 10.00 hod.
Dodatecné informace k zadávací dokumentaci lze vznést jen písemnou formou v termínu dorucení na adresu
osoby poverené zadavatelskou cinností do 18. 12.2012 do 12.00 hod.

6. Prohlídka stavenište:

Zadavatel neorganizuje prohlídku prostor budoucího stavenište, nebot je verejne prístupné.

7. Lhuta pro podání nabídek, adresa pro podání nabídek:
Lhuta pro podání nabídek koncí dne 28. 12.2012 v 15.00 hod.

Adresa pro podání nabídky je: Obecní úrad Olšany u Prostejova C. 50, 798 14 Olšany u Prostejova



Nabídky lze podat doporucene poštou nebo osobne, každý pracovní den lhuty v dobe od 9.00 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

8. Požadavky na splnení prokázání kvalifikace:

Základní kvalifikacní predpoklady (§ 53):
Dodavatel prokáže splnení základních kvalifikacních predpokladu cestným prohlášením.
Profesní kvalifikacní predpoklady (§ 54 zákona) splnuje dodavatel, který predloží:
a) výpis z obchodního rejstríku, pokudje v nem zapsán, ci výpis zjiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) doklad o oprávnení k podnikání podle zvláštních právních predpisu v rozsahu odpovídajícímu predmetu

verejné zakázky, zejména doklad prokazující príslušné živnostenské oprávnení ci licenci;

9. Informace o požadavku na další jazyk, ve kterém musí být nabídka predložena:
Zadavatel požaduje predložit nabídku v ceském jazyce.

10. Kritéria pro zadání verejné zakázky:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání verejné zakázky je dle § 78 zákona nejnižší nabídková cena.
10.1 nabídková cena vcetne DPH 100 %

11. Otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek probehne 28. 12.2012 v 15.10 hod. v zasedací místnosti Obecního úradu Olšany u Prostejova
v 2.NP. Otevírání obálek jsou oprávneni se zúcastnit všichni uchazeci (maximálne jedna osoba za každého
uchazece - statutární zástupce uchazece nebo pracovník poverený plnou mocí k zastupování uchazece), kterí
podali nabídku ve lhute pro podání nabídek.

12. Informace o uverejnení zakázky malého rozsahu:
Oznámení zadávacího rízení je zverejneno a vyvešeno na úrední desce zadavatele ajeho www stránkách.

V Olšanech u Prostejova 3. prosince 2012

Dr. Milan Elfmark

Obce Olšany u Prostejova

Vyvešeno: 11. prosince 2012

Sejmuto:
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