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OBEC PENCIN,
psč

okres Prostějov

798 57, IČ 00288616, tel-fax: 582 378 721,
ou@obecpencin.cz

Formulář (výzva) pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona

č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů

Obec Pěnčín (dále jen "zadavatel")

vyzývá k předložení

nabídky pro níže specifikovanou

veřejnou

zakázku malého rozsahu s názvem:

.Revltallzace

hřbitova v obci Pěnčín"

Úvodní ustanovení:
1.

2.

3.

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále "zakázka") ve smyslu ust. §
12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18
odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu
použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však
rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého
rozsahu, označovány jako "uchazeč" nebo "dodavatel", Obec Pěnčín vyhlašující zadání veřejné
zakázky malého rozsahu je označena jako "zadavatel".

Identifikační

údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Pěnčín 109, 79857 Laškov

IČ/DIČ

00288616/

I--

I

Obec Pěnčín
CZ00288616

Osoba o rávněná ·ednat ve věcech smluvních:

In~ Lubomír Novák

Telefon/fax:

582378721

I E-mail:

ou@obecpencin:..::.c.::.z
__

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Ma da Štěpánková

Adresa:

Uprkova 5, 796 01 Prostěiov

Telefon/fax:

774988009

r----

I E-mail:
"dále jen "zadavatel"

ste ankovama

da@centrum.cz

Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky
1.

Název zakázky: Revitalizace hřbitova v obci Pěnčín

2.

Druh veřejné zakázky: zakázka na stavební práce

3.

Specifikace a rozsah požadovaného
Předmětem zakázky je rekonstrukce
dokumentace

vypracované

plnění:
oplocení hřbitova v obci Pěnčín, v rozsahu dle projektové

firmou Prostějovská stavební agentura s.r.o., Uprkova 4415/5, 79601

Prostějov.
4.

Předpokládaná

hodnota zakázky:

1 215 tis. Kč,- Kč bez DPH

5.

Základním hodnotícím kritériem je:

nejnižší nabídková cena

01.05.2012 - 30.10.2012

6.

Doba plnění předmětu zakázky:

7.

Místo plnění předmětu zakázky: Ceská republika, okres Prostějov, katastrální území Pěnčín

8.

Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: bude upřesněno
ve smlouvě o dílo.

9.

Splatnost

daňových

dokladů je 45 kalendářních

dnů od jejich doručení

dílčího plnění bude možná po dohodě s objednatelem

zadavateli.

Fakturace

v souladu s postupem realizačních prací na

stavbě.
10. Zadavatel poskytne uchazečům

zadávací dokumentaci

včetně všech jejich příloh v elektronické

podobě oproti úhradě 400,-Kč pouze osobně po předchozí telefonické dohodě v termínu do 16. 4.
2012 na adrese kontaktní osoby zadavatele.
11. Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu
výdajů spojených s účastí v tomto řízení.
II.

Další požadavky zadavatele

1.

Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.

2.

Další požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Ing.LUb)NOVák
starosta obce

V Pěnčíně dne: 29. 03. 2012

Vyvešeno:

Snato:

29.3.2012

