VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen zákon)

„Oprava místní komunikace Vraclávek - Česká Ves“
Zadavatel:
Obec Hošťálkovy
Sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
IČ: 00296031
Zastoupený: Ing. Tomášem Gronkowiecem, starostou obce
Tel: +420 554 649 014
e-mail: starosta@hostalkovy.cz
Osoba pověřena zadavatelskou činností:
Ing. Jana Libotovská
Sídlo: Paseky 30, 517 41 Hřibiny-Ledská
IČO: 01764349
kontaktní osoba: Aleš Libotovský, projektový manažer
tel: +420 605 271 677
e-mail: ales.libotovsky@seznam.cz

1. Předmět zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební práce projektu: „Oprava místní komunikace Vraclávek –
Česká Ves“
Jedná se o opravu místní obslužné komunikace, která byla poškozena abnormálními
dešťovými srážkami. Velké množství vody tekoucí po povrchu v podélném směru způsobilo
narušení struktury povrchu a značný odnos svrchního materiálu. Následně vznikly kaverny a
rýhy až 15cm hluboké.
Dnes je povrch zpevněn penetračním makadamem. Průměrná šířka zpevnění je 3,0m. Příčný
sklon je střechovitý, místy jednostranný. Komunikace je vedena přibližně v přímé, s výjimkou
začátku úseku. Podélný sklon stoupá ve sklonu 5-8%. Samotným pracím na opravě vozovky
bude předcházet stržení krajnic, případně zarostlého středu vozovky, dále pak hrubé očištění
nánosů bahna a kamení. Odstraněny budou některé drobné náletové porosty z příkopu.
Nově budou ty nejhlubší výmoly vyrovnány vrstvou štěrkodrti otevřené frakce a prolity
asfaltem - penetrační makadam jemný (PMJ). Odhadem to bude 10% celkové plochy. Dále
budou provedeny lokální vyrovnávky živičnou vrstvou ACL 16, odhadem 20% celkové plochy,
a následně v celé ploše proveden dvouvrstvý nátěr (DV). Lokalizace vyrovnávek bude určena
investorem či projektantem při realizaci. Niveleta bude zachována.
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Směrové vedení trasy zůstane zachováno. Příčný sklon bude zachován stávající. V rámci
stavby budou penetračním makadamem upraveny stávající nájezdy do lesa a na skládku
dřeva, které jsou celkem 3. Nově bude provedeno rozšíření vozovky v oblouku kolem objektu
ev.č. 174 o 1,0-2,0m a na konci úseku při napojení na jinou komunikaci. Zde bude v obou
případech provedena plnohodnotná konstrukce vozovky.
Součástí opravy bude doplnění odvodňovacích prvků cesty. V místech velkého podélného
sklonu a při napojení sjezdů jsou navrženy ocelové svodnice v celkovém počtu 8ks.
Veškeré zabudované materiály budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR, TP a TKP a
požadavky správce komunikace.
Předmět díla je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci.
Druh zakázky: zakázka na stavební práce
Požadovaný termín zahájení-ukončení plnění zakázky: 1.7.2017 – 31.7.2017
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 918.000,-Kč
Místo plnění: obec Hošťálkovy, k.ú. Vraclávek

2. Podklady k zadávacímu řízení:
- výzva k podání nabídky
- zadávací dokumentace: a, zadávací dokumentace – textová část v el. podobě
b, soupis stavebních prací a výkaz výměr v el. podobě
c, návrh smlouvy o dílo v el. podobě
d, technická zpráva v el. podobě
Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat prostřednictvím e-mailem zaslané žádosti u osoby
pověřené zadavatelskou činností. Zadávací dokumentace bude poskytována e-mailem.
Uchazeč je povinen si provést nastavení své schránky pro přijetí e-mailu se zadávací
dokumentací o objemu dat do 10MB z adresy osoby pověřené zadavatelskou činností.

3. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí 1.6.2017 v 14.30 hodin místního času
V této lhůtě je možné doručit nabídku poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele.
Osobně je možné nabídky předkládat v úředních hodinách:
Pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Středa
8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
V poslední den lhůty od 13.00 do 14.30 hodin.
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Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele 1.6.2017 od 14.30 hodin.
4. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na 90dnů.

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů
předložením podepsaného čestného prohlášení vzor příloha č. 1

uchazečem

2. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:


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 zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,



doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč doloží osvědčení o autorizaci v oboru
dopravní stavby osoby odpovědné za provádění prací a doklad, ze kterého je patrný
vztah této osoby k uchazeči

3. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů:
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který realizoval v posledních třech letech
dvě zakázky obdobného charakteru (rekonstrukce komunikací dvouvrstvým nátěrem dle
ČSN 73 6129) s finančním objemem každé zakázky nad 0,5 mil. Kč bez DPH
Uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením seznamu
stavebních prací obdobného charakteru (rekonstrukce komunikací dvouvrstvým
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nátěrem dle ČSN 73 6129) provedených uchazečem za poslední 3 roky, tento seznam
musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací.
4. Způsob doložení kvalifikace
Doklady k prokázání kvalifikace postačí doložit v prosté fotokopii. Doklady prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
6. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena s DPH.
Vítěz výběrového řízení bude vybrán na základě vyhodnocení odevzdaných nabídek.

7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou seřazeny vzestupně dle výše nabídkové ceny s DPH.

8. Nabídka musí být podána v českém jazyce

9. Vyhrazená práva zadavatele
a)
b)
c)
d)

změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
zadavatel nebude uchazeči hradit náklady na vypracování nabídky
zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo neuzavřít smlouvu s žádným
uchazečem bez uvedení důvodu

V Hošťálkovech dne 15.5. 2017

Ing. Tomáš Gronkowiec
starosta obce

Přílohy:
Příloha č. 1 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
4

Příloha č. 1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):

název společnosti, sídlo, IČ

čestně prohlašuji (-eme), že jsme dodavatel, který:

Způsobilým není dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele
f) je ekonomicky a finančně způsobilý plnit veřejnou zakázku

V ......................... dne ......................
………..………........................................................
Jméno a funkce oprávněného zástupce uchazeče
podpis (razítko)
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