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Č.j.:      Vyřizuje:Doseděl   Dne 19.4.2010 
 
 
Věc :    Výzva k podání nabídky do zadávacího řízení na stavební práce „Dodatečné práce 

v konstrukci vozovky v ul. Chelčického, Mánesova, Alešova a Švabinského ve Svitavách“ 
 

Vážení, 
 
  
zadavatel veřejné zakázky, město Svitavy, odbor dopravy, zastoupený Ing. Miroslavem 

Dosedělem, vedoucím odboru dopravy, Vás tímto vyzývá k podání nabídky do zadávacího řízení 
„Dodatečné práce v konstrukci vozovky v ul. Chelčického, Mánesova, Alešova a Švabinského ve 
Svitavách“. 

Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 3  zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) s předpokládanou hodnotou plnění 2,5 mil. Kč bez DPH. 
Toto zadávací řízení navazuje na předchozí zadávací řízení „Oprava povrchů v ul. Chelčického, 
Mánesova, Alešova a Švabinského ve Svitavách“. Důvodem dodatečných prací jsou nevyhovující 
výsledky rázových zatěžovacích zkoušek podloží v úrovni projektem navržené  zemní pláně a na 
odkryté zemní pláni, které provedla Silniční laboratoř Litomyšl při zahájení prací na původní zakázce. 
Dodatečné práce předpokládají provedení opatření na zlepšení únosnosti stávající pláně a současně 
řeší novou vhodnější skladbu jednotlivých vrstev komunikace.   

  

Identifika ční údaje veřejného zadavatele : 

 
Adresa :   T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
IČ :    00277444 
DIČ :    CZ00277444       
Zastoupený :   Ing. Miroslavem Dosedělem, vedoucím odboru dopravy 
Ve věcech technických : Ing. Petrem Horkým, Ing. Aloisem Šerým 
Tel. :    +420 461 550 460 
Fax :    +420 461 533 252 
E-mail :   miroslav.dosedel@svitavy.cz 
URL :     www.svitavy.cz 
Kód NUTS :   CZ053 
Kód ZÚJ :   577731 
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Předmět a rozsah veřejné zakázky : 
 
Bude provedeno odtěžení stávající nevhodné – převážně jílovité zeminy v tlouštce 300 mm 
s následným nahrazením  kamenitým materiálem, do kterého bude vmíchána štěrkodrť frakce 0-125 
mm. Projektem navržené podkladní vrstvy budou nahrazeny 210 mm silnou vrstvou štěrkodrti frakce 
0-63 mm s následnou 130 mm silnou vrstvou štěrku částečně vyplněného cementovou maltou. Práce 
budou probíhat po jednotlivých úsecích cca 25m a bude průběžně posuzována únosnost pláně. 
 
Předpokládaný termín plnění zakázky :  práce budou provedeny průběžně tak, aby nebyl ohrožen 
nejzazší termín dokončení původní zakázky 15.8.2010.  
 
 
Zadávací dokumentace : 
 
Výkaz výměr bude vyzvaným uchazečům zaslán spolu s výzvou v elektronické podobě. 
 
 
Lhůta a místo pro podání nabídek : 
 
Zájemci podávají své písemné nabídky ve lhůtě do 23.4.2010 do 12.00 hodin do kanceláře vedoucího 
odboru dopravy  Ing. Miroslava Doseděla, č. 1.37, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy. 
 
 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace : 
 
Uchazeč v nabídce doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů obdobně, jako je uvedeno v 
§ 53 odst. (1), písm. a) až j)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, způsobem, uvedeným v 
§ 62 odst. (2) tohoto zákona (čestné prohlášení). Prohlášení bude datováno po datu přijetí této výzvy a 
podepsáno osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 
 
 
Údaje o hodnotících kritériích : 
 
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. 
 
 
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny : 
 
Nabídková cena v návrhu smlouvy bude uvedena v Kč v členění: celková nabídková cena bez daně z 
přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH  a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v 
této skladbě bude uvedena i na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena 
»nejvýše přípustná«. Oceněný výkaz výměr bude součástí nabídky.  
 
 
Platební a obchodní podmínky : 
 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny dle platebních dokladů (faktur) 
vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Platby budou probíhat 
výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Fakturace měsíční, splatnost 
faktur je stanovena na min. 15 dnů. Podstatnou náležitostí faktur budou zástupcem objednatele 
odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací ve struktuře dle rozpočtu resp. požadavku 
objednatele.  
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Pokyny pro zpracování nabídky : 
 
Nabídka bude předložena v jednom originále, v jedné obálce, v písemné formě a bude zpracována 
v českém jazyce. Doručení zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem, 
případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou 
osobou, a označené zřetelně názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uveden název a adresa 
uchazeče. 
 
Skladba nabídky : 

Krycí list nabídky 
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje 
zadavatele,  základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním a 
spojení na ně), nejvýše přípustná nabídková cena v požadovaném členění. Krycí list bude datován a 
opatřen podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat. 

Dokumenty prokazující splnění kvalifikace 
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.  

Podepsaný návrh smlouvy 
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Smluvní podmínky 
navržené vyzvanými uchazeči budou v souladu s podmínkami, navrženými v předchozím zadávacím 
řízení „Oprava povrchů v ul. Chelčického, Mánesova, Alešova a Švabinského ve Svitavách“. 

Položkový rozpočet 
Oceněný výkaz výměr, který uchazeč obdržel společně s výzvou.  
 
 
Ostatní ujednání 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. 
 
 
 
 
Dne : 19.4.2010 
 
                       

  
    

  Ing. Miroslav Doseděl  
vedoucí odboru dopravy 

 
 
 
 
Příloha : Výkaz výměr (slepý rozpočet stavby) 
 
 
 


