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Pozn:  
Projektová dokumentace v elektronické podobě, slepý položkový rozpočet s výkazem výměr v  
elektronické podobě a ostatní přílohy výzvy v elektronické (editovatelné) podobě budou poskytnuty na 
vyžádání za částku 100,- Kč vč. DPH - potřeba objednat 2 pracovní dny před vyzvednutím (nebo 
předáním k přepravě) u organizace pověřené výkonem zadavatelských činností - Tispol s.r.o., 739 53 
Třanovice 1 na základě žádosti adresované na e-mail: tispol@tranovice.org /kontaktní osoba  
Ing.Boris Guziur tel.č.777 863 385/ 
Vzhledem k celkové velikosti souborů bude zadavatel poskytovat výše uvedené podklady 
v elektronické podobě výhradně na CD.  Při zaslání podkladů poštou na dobírku bude k výše uvedené 
ceně připočítáno 80,- Kč včetně DPH za poštovné, přepravné a balné. 
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Úvod 

Tato výzva k předložení cenové nabídky je zpracována jako podklad pro podání nabídek pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce.  

Veřejný zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona o veřejných 
zakázkách. Na tuto zakázku se níže uvedená ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, užijí pouze přiměřeně a pouze v tom rozsahu, v jakém je na něj přímo odkazováno. Tam, kde 
se dále odkazuje na zákon, je tím myšlen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na 
plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a 
ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v přílohách výzvy bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv 
konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své 
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávacích podmínkách, ale též ustanoveními příslušných obecně 
závazných norem. 

 Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se 
dle ustanovení § 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, má za to, že se jedná o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, 

kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 

 

 

 

 

 
B. Identifikační údaje zadavatele 

 
 
Název : 
 

 
Obec Dobratice 

 
IČ : 
 

 
00577057 

 
Adresa : 
 

 
Dobratice 49, 739 51 pošta Dobrá  

 
Osoba oprávněná za 
zadavatele jednat : 
 

 
RNDr.Alena Kacířová – starostka obce 

 
Telefon, fax : 
 

 
+420 558 651 254 

 
E-mail : 
 

 
starosta@dobratice.cz 
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Článek 1. Předmět veřejné zakázky 
 
1.1 Předmět zakázky 
 
Stávající stav 
Stávající most ev. č. M 1/08 byl postaven v roce 1968. Jeho nosná konstrukce se nachází ve špatném technickém stavu a 
bude proto nahrazena novou NK. Stávající most je řešen jako jednopólový s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými 
válcovanými nosníky průřezu I. Mostovku tvoří ocelové bezešvé trubky a vybetonovaná deska tloušťky cca 0,20 m. Vozovka 
na mostě je živičná, asfaltobetonová, most je opatřen ocelovým zábradlím. Na levé straně (povodní) je k mostu připevněno 
potrubí STL plynovodu. 
 
Navržené řešení 
Je navrženo provést přestavbu mostu dle terminologie ČSN 73 6221, Příloha A. Stávající mostní konstrukce bude tedy 
vybouraná a nahrazena novou mostní konstrukcí, která vyhovuje požadovanému zatížení dle ČSN EN 1991-2, šířkové 
uspořádání vozovky na mostě zůstává beze změny (odpovídá šířkovému uspořádání de ČSN 73 6110 MO1k 4,5, funkční 
skupina C), směrové řešení vozovky se nemění, rovněž tak niveleta vozovky. Most vyhovuje na požadovaný průtok dle 
ČSN 73 61001. 
Nová nosná konstrukce je navržena rámová z ocelových profilovaných plechů založena plošně na betonových patkách, křídla 
rovnoběžná monolitická. Koryto pod mostem bude zpevněno dlažbou do betonu, Úpravy koryta mimo most budou 
provedeny kamennou rovnaninou. Uložení plynového potrubí na čele mostu se nemění výškově, směrově, ani způsobem 
uložení. 
Stavba bude realizována za výluky dopravy přes most, navržené objízdné trasy jsou součástí samostatné části projektové 
dokumentace. Pěší vzhledem k omezenému prostoru stavby budou rovněž vyloučeni z místa stavby. 
 
Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky je popsáno v projektové dokumentaci  z.č. G-2612 z 12/12 zpracovatel 
Geoengineering,  spol.s r.o., Havlíčkovo nábř.38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
 
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 1.064.372,-Kč bez DPH. 
 
 
1.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
 
Zadávací podmínky obsahují soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v  elektronické podobě ve formátu 
*.xls.   

 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / „slepý rozpočet“ / je pro zpracování nabídkové ceny závazný. 
Dodavatel je povinen si ověřit soulad tohoto soupisu s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné 
rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěžní lhůty způsobem definovaným v čl. 1.3. této výzvy.  

 
 

1.3 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
 
Dodavatel je oprávněn po veřejném zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel 
požaduje, aby byl každý písemný dotaz podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.  

 
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 
 
 
 
1.4 Vymezení předmětu zakázky dle CPV 

 
 
 
 
 

 
Název 

 
CPV 

 
Měrná jednotka 

 
Množství 

 
Stavební úpravy mostů 

 
45221100-3 

 

 
kpl 

 
1 
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Článek 2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
2.1 Doba plnění 
 

Předpokládaný termín zahájení:   2.dubna 2013 

Termín ukončení: nejpozději do 25.května 2013, dřívější termín navrhne uchazeč 

Termín zahájení stavby je závislý na uzavření smlouvy o dotaci s objednatelem jako příjemcem dotace a  proto je vlastní 
zahájení realizace vázáno na písemný pokyn objednatele, že je možné stavbu zahájit. V případě nezahájení vlastní realizace 
z výše uvedených důvodů nebude zhotovitel vůči objednateli uplatňovat sankce.  

 
2.1 Místo plnění 
 
k.ú. Bukovice u Dobratic, parc.č. 441,442,444,7,8,10/2. 
 

 

 
Článek 3. Kvalifikace dodavatele 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele  je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče 
v tomto řízení. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů   

Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro 
podání nabídky.  

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit 
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, 
povinen je předložit. 
 
Článek 4. Základní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení § 51 zákona, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona. 
Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou čestného prohlášení podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle Přílohy č.2 zadávací dokumentace. 
 
Článek 5. Profesní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč je  povinen předložit tyto doklady: 

� výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů.  

� živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím 
předmětu plnění této veřejné zakázky, 

� doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje (osoba pověřená vedením stavby) – autorizaci odpovědné osoby v oboru dopravní stavby (případně 
v jiném oboru, opravňujícím tuto činnost vykonávat) 

Zadavateli postačí předložení těchto dokumentů v neověřených kopiích za předpokladu jejich platnosti.  
 
Důsledek nesplnění kvalifikace:  
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
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Článek 6. Obchodní a platební podmínky 

Obchodní a platební podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy – viz. 
příloha č.3. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci, 
nabídkovou cenu a další údaje – označeno žlutě) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o 
dílo. 
 

 

 Článek 7. Technické podmínky 
Jsou součástí projektové dokumentace  z.č. G-2612 z 12/12 zpracovatel Geoengineering,  spol.s r.o., Havlíčkovo nábř.38, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. 
Pokud se nedopatřením v zadávacích podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně 
jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.  

 
Článek 8. Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
Článek 9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V 
této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena 
nejvýše přípustná“.  
 
Nabídková cena musí dále obsahovat také veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů 
souvisejících (geodetické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení,poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení 
staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem  apod.) 

Uchazeč předloží detailní rozpis ceny v členění podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / „slepý 
rozpočet“ /  – dle přílohy č.4. 

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a v krycím listu nabídky (příloha č. 1)  

Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně 
DPH. 

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při 
zpracování nabídkové ceny. 
 
Článek 10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
Nabídka může být podána pouze v listinné podobě a doručena osobně nebo poštou. Elektronické podání nabídky není 
přípustné. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené: „NEOTVÍRAT, Rekonstrukce mostu M1/08 
přes VT Lučina“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. 
 
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést 
zadavatele v omyl. Zadavatel nepřipouští změnu obchodních podmínek, které jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo. 
 
Doporučené požadavky na jednotné uspořádání nabídky: 
 

1) podepsaný krycí list nabídky (dle přílohy č.1) 

2) obsah svazku 

3) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle přílohy č.2) 

4) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

5) podepsaný návrh smlouvy (s doplněním požadovaných informací dle přílohy č.3) 

6) vyplněný (naceněný) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dle přílohy č.4) 
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7) CD nebo DVD obsahující návrh smlouvy v elektronické podobě (ve formátu *.doc), vyplněný (naceněný) soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve formátu *.xls) 

 

Krycí list, čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou na adresu zadavatele 
– Obecní úřad Dobratice, Dobratice 49, 739 51. V případě osobního podání nabídky je nutno dohodnout termín a čas podání 
s kontaktní osobou – RNDr.Alena Kacířová,starostka obce,tel: 558 651 254, 558 651 387, e-mail: starosta@dobratice.cz 
   
 
 
Článek 11. Lhůta pro podání nabídek 
 
 
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek : 
 

 
Datum :  5.3.2013 

 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek : 
 

 
Datum :  15.3.2013                         Hodina : 11,00 

 
 
Článek 12. Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 15.5.2013. Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými 
nabídkami vázáni.  
 
 
Článek 13. Způsob hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny bude 
rozhodná celková cena  bez DPH. 

Článek 14. Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace není zpracována jako samostatný dokument. Veškeré zadávací podmínky vztahující se 
k předmětnému zadávacímu řízení jsou obsaženy v této výzvě a jejích přílohách. 

Článek 15. Další informace k zadávacímu řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro podávání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodů. 

Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se 

uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.   

 

Jméno a podpis zadavatele: 

 

 

RNDr.Alena Kacířová 

starostka obce 

V Dobraticích dne 4.3.2013 


