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O B E C D U B I C K O, OKRES

ŠUMPERK

789 72 Dubicko č.p. 56, IČ : 00302538, tel./fax : 583 449052, 583 449231, e-mail : starosta@dubicko.cz,
tajemnik@dubicko.cz
_____________________________________________________________________________________________

Výzva k podání nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
Podle § 12, odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) se jedná o zakázku malého rozsahu, na niž se vztahuje výjimka dle ustanovení
§ 18 odst. 5 zákona.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele :
Název
Sídlo
kód právní formy
Zadavatel
IČ
DIČ
Osoba oprávněná Jméno
jednat za zadavate- Telefon, fax, mobil
le
E-mail, www
Jméno
Kontaktní osoba
Telefon, fax, mobil
pro zadávací řízení
E-mail,

Obec Dubicko
Velká Strana 56, 789 72 Dubicko
801 Obec
00302538
CZ00302538
Mgr. Václav Hampl, starosta
583412160, 583 449 231, 734354658
starosta@dubicko.cz; http://www.dubicko.cz
Mgr. Václav Hampl, starosta; Oldřich Bartoš, tajemník
739635631
tajemnik@dubicko.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

„Oprava místních komunikací ulice Rybník, Vejprtek - Dubicko“
Stavební práce
- opravu místních komunikací v obci Dubicko, ulicí Rybník a Vejprtek – úseky označeny
v přiložených situacích.
Oprava komunikací - parametry:
Komunikace Vejprtek (situace KN I) :
- slepá ulice
- šíře 2,85 m
135 m
cca 390 m2 komunikace
- bez lemovacích prvků, zpevnění krajnice asfaltovým recyklátem v šíři do 50 cm
Komunikace Rybník (situace KN II) :
- část komunikace
- šíře 5 m
110 m
cca 550 m2 komunikace
- šíře 4 m
74 m
cca 300 m2 komunikace
- bez lemovacích prvků, zpevnění krajnice asfaltovým recyklátem v šíři do 50 cm
Předmět zakázky
Předmětem zakázky je oprava povrchu MK v ulici „Vejprtek“, situace KN I, v ulici „Rybník“
situace KN II, v obci Dubicko , k.ú. Dubicko.
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U stávajících krytů v ul. Vejprtek – štěrkový, v ul. Rybník – z kameniva s živičným povrchem, dojde k vyrovnání nerovností doplněním konstrukce vozovky asfaltovým recyklátem
a zhutněním pláně. Asfaltový recyklát má obec k dispozici na skládce v obci Bohuslavice.
Dále navrženo provedení spojovacího postřiku a krytové vrstvy z asfaltobetonu tl. 60 mm.
Komunikace budou provedeny bez lemovacích prvků, s jednostranným sklonem a zpevněním
krajnic asfaltovým recyklátem.
Odvodnění komunikace v ul. Vejprtek je řešeno drenáží DN 100, uložené v krajnici vozovky
a zaústěné do stávajícího vyústění dešťových vod. V místě napojení komunikace na státní silnici bude zřízena nová uliční vpusť s napojením na stávající potrubí v krajnici této silnice.
V ul. Rybník povrchová voda z komunikace bude svedena do stávající přilehlé vodoteče.
Součástí úpravy komunikací je úprava stávajících poklopů inženýrských sítí v trase komunikací.
Součástí zakázky je v ul. Rybník usazení revizní šachty DN 1000 s usazovacím prostorem a
zatrubnění stávajícího příkopu PVC DN 400 v délce 79 m.
Zadavatel nemá možnost poskytnout skládku na přebytečný materiál.
Uchazeč je povinen se seznámit s místními podmínkami. Jejich neznalost nesmí být důvodem
k pozdějším požadavkům na zvýšení pevné ceny, snížení jakosti výrobků, snížení garance a
nesmí být zdrojem dalších finančních nároků zhotovitele.
Dodavatel si zajistí :

- ve spolupráci se zadavatelem skutečné poměření jednotlivých výměr
- případné zajištění vytýčení inženýrských sítí.
Náklady spojené s plněním shora uvedených podmínek a požadavků si uchazeč zakalkuluje do
nabídkové ceny.
3. Zadávací dokumentace :
Projektová dokumentace - Situace I – MK_sit KN I – příloha č.1.1
Situace II – MK_sit KN II – příloha č. 1.2
Snímek pozemkové mapy – příloha č. 2
Návrh smlouvy o dílo – příloha č. 3

Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace : ZD je přílohou této výzvy. Situaci I, II, lze na vyžádání zaslat elektronicky ve formátu .pdf.
Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace : bez poplatků.
Veškeré informace ohledně veřejné zakázky jsou dále uveřejněny na www obce Dubicko:
http://dubicko.cz/ v sekci „Výběrová řízení a veřejné soutěže“.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky :
Předpokládaný začátek :
Stanovený konec :
Místo plnění :

1.10.2015
31.10.2015
k.ú. Dubicko, obec Dubicko
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5. Prohlídka místa plnění
Místo plnění je veřejně přístupné a prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě s
panem starostou Mgr. Václavem Hamplem, tel: 734 354 658

6. Lhůta, místo a podmínky podání nabídky :
Datum podání nabídky
Hodina podání nabídky
Místo pro podání nabídky
Podmínky pro podání nabídky

7.9.2015
do 16,oo hod.
Obecního úřadu Dubicko, Velká Strana 56
789 72 Dubicko
Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce v 1. originále. Cenová nabídka bude předložena jako cena pevná.
Cena za dílo bude uvedena samostatně za každý objekt
„MK Vejprtek“ – „MK Rybník“ v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.
Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče, případně pověřenou osobou.
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými
listy
Součástí nabídky budou doklady prokazující kvalifikaci a návrh smlouvy o dílo dle vzoru.
Nabídky se podávají poštou nebo osobně na podatelnu, nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – OPRAVA MK
DUBICKO“

7. Požadavky na prokázání kvalifikace :
Uchazeč pro splnění kvalifikačních předpokladů předloží ve své nabídce následující dokumenty :

1. Základní kvalifikační předpoklady
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů bude doloženo čestným prohlášením.
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání – např. Živnostenského listu, výpisu z obchodního
rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru dodavatelů či
certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.)..
3. Technické kvalifikační předpoklady
Doložit seznam obdobných prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky.
8. Hodnotící kritéria :
Název hodnotícího kritéria

Váha v %

Celková nabídková cena bez DPH

90%

Záruční lhůta na dílo (měsíce)

10 %
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Postup výpočtu:
a) Pro hodnocení ceny je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší
hodnotu a vypočte se dle vzorce:
nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší cena (hodnota)
100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v %
cena (hodnota) hodnocené nabídky
b) Pro hodnocení záruční lhůty je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium
nejvyšší hodnotu:
hodnota hodnocené nabídky (např. 60 měsíců)
100 x ------------------------------------------------------------- x váha vyjádřená v %
nejvýhodnější nabídka tzn. nejvyšší hodnota

9. Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč je povinen předložit v nabídce podepsaný návrh smlouvy o dílo, jež je přílohou
č. 3. Zadávací dokumentace.
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
nebo zmocněnou osobou. V případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v
nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu. Uchazečem předložený
návrh smlouvy musí po obsahové stránce akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem
v zadávací dokumentaci.
10. Způsob zpracování záruční doby
Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce min. 60 měsíců od
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11. Místo a doba otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 7.9.2015 v 16.05 hodin. Místem otevírání obálek je
zasedací místnost v 1. patře budovy Obecního úřadu Dubicko na adrese: Velká Strana 56, 789
72 Dubicko
Otevírání obálek má právo zúčastnit se zástupce uchazeče. Zástupce uchazeče je povinen
zapsat se do prezenční listiny.

12. Práva zadavatele :
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky bez uvedení důvodu, avšak nejpozději do uzavření smlouvy
• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným
uchazečem
• Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich doplnění
• Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, ani nárok na náhradu
škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

V Dubicku dne 17.8.2015
Mgr. Václav H a m p l
starosta obce

