
 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE 
 
 
 

Zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. (3)   

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon“) 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Oprava povrchu ulice Pod Viaduktem“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadavatel: 
 
 

Město Svitavy, odbor dopravy 
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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 

 
 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky : 
 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zakázce „Oprava povrchu ulice Pod Viaduktem“ (dále jen 
„oprava povrchu“), která zahrnuje ulice Pod Viaduktem a Slovenská. Hlavní předmět veřejné zakázky dle kódu 
CPV : 45233252-0 Práce na povrchové úpravě ulic. 
 
Rozsah a vymezení předmětu zakázky :  
 
Rozebrání stávajících vozovek, chodníků a odvodnění (uličních vpustí a jejich napojení na kanalizaci), zřízení 
nového odvodnění a zhotovení nových povrchů vozovek, chodníků a parkovacích stání včetně konstrukčních 
vrstev. 
 
Celková plocha : 
 
- Pod Viaduktem (od hrany silnice I/43 po hranu ul. Antonína Slavíčka)   

komunikace  ….. 509,00 m2 

parkovací stání  ….. 156,00 m2 

chodníky vč. vjezdů ….. 355,00 m2  
 

- Pod Viaduktem (od napojení na ul. Kapitána Jaroše po železniční most)  

komunikace  ….. 425,00 m2 

parkovací stání  …..   24,00 m2 

chodníky vč. vjezdů …..   68,00 m2 
 
- Slovenská 

komunikace  ….. 225,00 m2 

 

 
Součástí stavby bude rovněž : 
 

- vytyčení sítí 
- zajištění dopravního značení 
- zkoušky zemní pláně a konstrukčních vrstev 
- geodetické zaměření napojení (přípojek) nových uličních vpustí 

 
 

Termín plnění zakázky : 1.8.- 29.10.2010 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : 4.250.000,- Kč bez DPH 
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Zadávací dokumentace (projektová dokumentace ve formátu .pdf bude předána v elektronické podobě na CD) 
bude zájemcům poskytnuta v sídle zadavatele v úředních dnech, tj. pondělí a středa 7.15 – 11.45 a 12.30 – 17.00 
hodin, čtvrtek   7.15 – 11.30 hodin na základě písemné (e-mail, fax) objednávky. Kontaktní osobou pro předání 
zadávací dokumentace je vedoucí odboru dopravy Ing. Miroslav Doseděl, Úhrada za zadávací dokumentaci ve 
výši  500- Kč včetně 20% DPH je splatná v hotovosti při jejím převzetí. Posledním dnem pro doručení žádosti o 
poskytnutí zadávací dokumentace je  11.6. 2010 do 11.30 hodin. 
 
 
Lhůta a místo pro podání nabídek : 
Zájemci podávají své písemné nabídky ve lhůtě do 16.6. 2010 do 11.30 hodin na adresu zadavatele : Město 
Svitavy, odbor dopravy, kancelář č. 1.37, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy. Nabídky podané v listinné podobě musí 
mít náležitosti obdobně, jako uvádí § 69, odst. (5) zákona. Délka zadávací lhůty je zadavatelem stanovena na 60 
dnů. 
 
 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:  
 
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady obdobně, jako je uvedeno v § 53 odst. (1) zákona, 
způsobem, uvedeným v § 62 odst. (2) zákona (čestné prohlášení).  
 
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel  
- výpisem z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán),  
- živnostenskými listy „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Projektová činnost ve výstavbě“, „Výkon 
zeměměřičských činností“  nebo výpisem ze živnostenského rejstříku, z něhož bude patrné, že uchazeč je 
oprávněn k výše uvedeným činnostem, 
- dokladem ČKAIT o autorizaci oprávněné osoby v oboru Dopravní stavby. 
 
Dodavatel může rovněž prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů způsobem 
uvedeným v § 127 odst. (1) zákona. 
 
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel  

- čestným prohlášením, podepsaným statutárním zástupcem dodavatele  o průměrném ročním obratu 
stavební výroby za poslední 3 účetní období. Minimální výši ročního obratu stavební výroby stanovuje 
zadavatel na 20 mil. Kč, 

- pojistnou smlouvou nebo pojistným certifikátem s předmětem pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě. Minimální výši pojistného plnění stanovuje zadavatel na 5 mil. Kč. 

 
Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel 

- seznamem staveb obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením 
objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Minimální počet realizovaných 
staveb v posledních pěti letech stanovuje zadavatel na tři akce,  každá v hodnotě minimálně 5 mil. Kč bez 
DPH, 

- přehledem průměrného ročního počtu vlastních zaměstnanců dodavatele, podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru. Minimální počet těchto zaměstnanců stanovuje zadavatel na 10, 

- certifikátem systému řízení jakosti dle ISO 9001 pro provádění staveb, vydaného podle českých 
technických norem akreditovanou osobou. 

 
Všechny požadované doklady, prokazující splnění kvalifikace, předkládá uchazeč v prosté kopii. 
 
Dodavatel může rovněž prokázat splnění ekonomických, finančních a technických kvalifikačních předpokladů 
způsobem uvedeným v § 134 zákona. 
 
 
Údaje o hodnotících kritériích : 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící 
kritéria a jejich váhy stanovuje zadavatel takto : 
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1. Výše nabídkové ceny bez DPH      ..... 50% 
2. Lhůta výstavby       ..... 20% 
3. Záruční lhůta na povrchy komunikací    .... 15% 
4. Platební podmínky      ….. 10% 
5. Smluvní sankce vůči dodavateli     .....   5% 

 
 
Podrobné podmínky zadávacího řízení jsou součástí zadávací dokumentace. 
 

 
 
 
Dne :  31.5.2010 

  
         
 
 

                  
        Ing. Miroslav Doseděl  

vedoucí odboru dopravy 


