Výzva na dodávku stavebních prací na akci:
„SO 101 – Obytná zóna v ulici U Tavírny, Kynšperk nad Ohří, 357 51, k.ú. Kynšperk nad
Ohří“

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří

Výzva k podání nabídky

Město Kynšperk nad Ohří, Vás jako možného zájemce v souladu se zákonem č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce.

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ : 002 59 454
DIČ: CZ00259454

Kontaktní osoba:

Robert Vacek
Tel.: 352 350 433
vacek@kynsperk.cz
Zdeňka Černá
Tel.: 352 350 435
cerna@kynsperk.cz

2. Název zakázky:

„SO 101 Obytná zóna v ulici U Tavírny, Kynšperk nad Ohří,
357 51, k.ú. Kynšperk nad Ohří“
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Zakázka je financována z vlastních zdrojů města Kynšperk nad Ohří.
Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci:
Zadavatel vypracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností
z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a
hospodárné zacházení s veřejnými prostředky.
Zadavatel požaduje, aby si každý uchazeč řádně zkontroloval projektovou dokumentaci.
V případě, že uchazeč zjistí absenci některých informací, položek, či jiné nesrovnalosti
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, je povinen požádat zadavatele o dodatečné
informace, či vyjasnění nesrovnalostí v zadávací dokumentaci, a to s prokazatelným
doručením žádosti nejméně 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Pokud tak
uchazeč neučiní, nemůže následně uplatnit zjištěné nedostatky, které zjevně vyplývají
z projektové dokumentace. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
Za vícepráce se nepovažují práce a dodávky, které jsou obsahem projektové dokumentace a
také práce, které souvisí s provedením díla a jež mohl zhotovitel z hlediska své odbornosti
předpokládat před podáním nabídky.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
z obecně platných norem. Uchazeč se tak při zpracování své nabídky musí vždy řídit nejen
požadavky v zadávací dokumentaci, ale i ustanovením příslušných obecně závazných norem
a předpisů.
Projektová dokumentace v elektronické podobě bude zaslána společně s touto výzvou.
Pokud uchazeč požádá o poskytnutí projektové dokumentace v tištěné podobě bude mu
pořízena v kopii za úhradu nákladů za její reprodukci. Poplatek činí 500,- Kč. Poplatek
za dokumentaci bude hrazen přímo u zadavatele. Plátci bude vystaven příjmový
doklad.

3. Vymezení předmětu zakázky :
Předmětem zakázky jsou veškeré stavební a profesní práce dané v PD zpracované projekční
kanceláří „Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Cheb, IČO26392526“ na části
stavebního objektu SO 101 – Obytná zóna v ulici U Tavírny. Realizovaná část SO je žlutě
vyznačena v Celkové situaci stavby na výkrese B2.
Dále provedení revizních zpráv, vyhotovení příslušných protokolů a případných změn
dokumentace, provedení funkčních zkoušek, dodání podkladů stavby pro kolaudaci a plná
součinnost při kolaudaci, zařízení staveniště a odvoz odpadu a sutě.
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Předmětem plnění zakázky nejsou stavební práce zajišťované majitelem vodohospodářských
sítí. Jejich majitel, obchodní společnost Sokolovská vodárenská s.r.o., položí do komunikace
U Tavírny před zahájením stavebních prací nové vedení splaškové a dešťové kanalizace a
vodovod včetně napojení rodinných domů umístěných podél ulice na tyto sítě. S pokládkou
těchto inženýrských sítí provede odkrytí konstrukcí stávající městské komunikace včetně
pokládky podkladních konstrukcí pod živičnou konstrukci nově budované vozovky. Všechny
inženýrské sítě pokládá do společného výkopu o šíři cca 150cm. Dále nebude realizována
opěrná zeď a chodník pro pěší, který zůstane ve stávajícím zpevnění, pouze bude nově
zakončen silničním obrubníkem osazeným do betonového lože.
Konstrukční vrstvy pod novou komunikací budou ve skladbách:
A) pod živičnou komunikací
- asfaltový beton středně zrnný

tl. 40mm

-asfaltový beton hrubý

tl. 60mm

-štěrkodrť 0/32

tl. 150mm

Štěrkodrť 32/63

tl. 170mm

B) pod komunikací s povrchem ze zámkové dlažby
- zámková dlažba tl. 6 a 8 mm
- kladecí vrstva 4-8mm

tl. 50mm

- štěrkodrť 16/32mm

tl. 130mm

- štěrkodrť 32/63

tl. 170mm

Nově vybudovaná komunikace bude ohraničena silničním obrubníkem osazeným do
betonového lože. Přechody mezi zámkovou dlažbou a živičnou komunikací zakončíte
sadovým obrubníkem šíře 80mm. Pro odvádění dešťové vody bude vybudován odvodňovací
žlab z betonové dlažby s osazenými odvodňovacími vpustěmi zaústěnými do dešťové
kanalizace. Odvodnění podkladní konstrukce komunikace je řešeno osazením drenážního
potrubí Js 100mm zaústěného do dešťové kanalizace. Součástí stavby je vybudování
silničního přejezdu ze zámkové dlažby. Odstraňovaná nosná kamenná část komunikace bude
odvezena na deponii do vzdálenosti 1km, zbylý výkopek bude odvezen do prostoru terénních
úprav na p.p.č. 146/2 v k.ú. Dolní Pochlovice (do vzdálenosti cca 1.500m).
Před zahájením stavebních prací je nutné provést sondy na přesné zjištění trasy a hloubky
uložení kabelového vedení společnosti O2.
Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami a doporučenými předpisy, či metodikami
výrobců stavebních hmot.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zadavatelem
stanovena na 1 350.000,- Kč bez DPH.
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4. Doba a místo plnění zakázky:
Zahájení prací:
Dokončení prací:

lze od září 2014
nejpozději 31.10.2014

Místem plnění je část ulice Knoflíková a část ulice U Tavírny v Kynšperku nad Ohří 357 51.
V průběhu realizace akce je zapotřebí zachovat přístup k rodinným domům umístěnými
podél ulice U Tavírny.

5. Prohlídka staveniště:
Prohlídka místa plnění zakázky se uskuteční dne 15.7.2014 v 10:00 hod. Sraz uchazečů
přímo na místě stavby v Knoflíkové ulici.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky podané v písemné podobě v uzavřené obálce označené „SO

101 Obytná

zóna v ulici U Tavírny, Kynšperk nad Ohří“

doručte na adresu MěÚ
Kynšperk nad Ohří, podatelna, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří
nejpozději do
29.7. 2014 do 10:00 hodin.

Nabídky došlé po termínu budou ze soutěže vyřazeny a nebudou zařazeny do výběru
dodavatele. V případě zaslání poštou je rozhodující termín a čas převzetí zásilky
zadavatelem!

7. Způsob zpracování nabídky:
Jednotlivé listy budou očíslovány průběžnou číselnou řadou a řazeny následně:
a) krycí list s uvedením jména dodavatele, statutárního zástupce a kontaktní adresy
b) obsah nabídky s přehledem jednotlivých dokumentů a dokladů
c) cenová nabídka s uvedením ceny bez DPH, DPH a cenou celkem s DPH
d) doklady prokazující kvalifikační předpoklady
e) návrh smlouvy o dílo, který je součástí této výzvy. Jakékoli změny jsou přípustné
pouze, pokud jsou v jednoznačný prospěch zadavatele, změny jiného typu jsou
důvodem pro vyřazení z výběrového řízení.
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Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče stejně tak, jako titulní krycí
list. Nabídka musí být zpracována nesmazatelnou formou, v českém jazyce, na papíře
formátu A4.

8. Hodnotící kritéria:
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Bude vybrán uchazeč s nejnižší
nabídkovou cenou.
Uchazeč ve své nabídce stanoví, že nabídková cena je sjednána, jako nejvýše přípustná a
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci poptávaných prací v místě plnění.

9. Kvalifikační předpoklady dodavatele:
Dodavatel předloží kvalifikaci dle § 53 odst.1 písm. a), b), zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), čestným prohlášením,
které musí být podepsáno statutárními zástupci dodavatele, dále předloží splnění profesních
kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona - výpis z obchodního rejstříku,
živnostenské oprávnění.

10. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) Nevracet uchazečům žádné nabídky ani materiály
b) Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v soutěži
c) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky ověřit informace deklarované uchazeči v nabídkách
d) Změnit termín a rozsah plnění, určit termín realizace
e) Předložit vlastní smlouvu o dílo, která je nedílnou součástí této výzvy a
jejíž ustanovení lze měnit pouze ve prospěch zadavatele
f) Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, pokud nejnižší nabídková cena
přesáhne výši prostředků vyčleněných zadavatelem na tuto realizaci
g) Odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit
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11. Přílohy:
a) krycí list nabídky
b) návrh smlouvy o dílo
c) projektová dokumentace v digitálním zpracování
d) orientační výkaz výměr
e) územní rozhodnutí
f) stavební povolení

Kynšperk nad Ohří dne: 3.7. 2014

...................
Ing. Tomáš Svoboda
starosta
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