OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA
č. p. 50, 798 14
_________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12/3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění o
veřejných zakázkách
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12/3, zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
V souladu s § 12/3 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Vás vyzývám k podání nabídky na získání
veřejné zakázky na stavební práce: Zpracování územního plánu obce Olšany u Prostějova
1. Název veřejné zakázky: „Zpracování územního plánu obce Olšany u Prostějova“
Charakteristika: projekční činnost
Předpokládané náklady bez DPH: 415.000, - Kč
2. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova
se sídlem: Olšany u Prostějova č. p 50
IČ:00288560
Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat
jménem zadavatele je RNDr. Milan Elfmark, starosta obce.
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
Název:
Obec Olšany u Prostějova
Jméno:
RNDr. Milan Elfmark
starosta obce Olšany u Prostějova
Sídlo:
Olšany u Prostějova č. 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Telefon:
+420 604 928 221
e-mail:
elfmark@olsanyupv.cz
3. Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12/3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
4. Předmět zadávacího řízení:
Předmět veřejné zakázky je specifikovaný zadávací dokumentací (dále také ZD), jejíž přílohou je dokumentace
stavby včetně výkazu výměr. Další povinné činnosti dodavatele vyplývají ze zadávací dokumentace.
5. Informace o zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace v elektronické podobě je připravena k vyzvednutí v termínu ode dne 12. 11. 2012 od
10.00 hod. v sídle osoby pověřené zadavatelskou činností.
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci lze vznést jen písemnou formou nebo e-mailem v termínu
doručení na adresu osoby pověřené zadavatelskou činností do 26. 11. 2012 do 12.00 hod.
6. Prohlídka:
Zadavatel neorganizuje prohlídku.
7. Lhůta pro podání nabídek, adresa pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 11. 2012 v 15.00 hod.

Adresa pro podání nabídky je: Obecní úřad Olšany u Prostějova č. 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Nabídky lze podat doporučeně poštou nebo osobně, každý pracovní den lhůty v době od 9.00 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
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8. Požadavky na splnění prokázání kvalifikace:
Základní kvalifikační předpoklady (§ 53):
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením.
Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
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 nejnižší nabídková cena.
10.1 nabídková cena včetně DPH
100 %
11. Otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek proběhne 29. 11. 2012 v 15.10 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Olšany u Prostějova
v 2.NP. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za každého
uchazeče – statutární zástupce uchazeče nebo pracovník pověřený plnou mocí k zastupování uchazeče), kteří
podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
12. Informace o uveřejnění zakázky malého rozsahu:
Oznámení zadávacího řízení je zveřejněno a vyvěšeno na úřední desce zadavatele a jeho www stránkách.

V Olšanech u Prostějova 2. listopadu 2012

………………………………..
RNDr. Milan Elfmark

Vyvěšeno:
Sejmuto:

starosta Obce Olšany u Prostějova
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