
Obec Kamenné Žehrovice 

Karlovarská 6 

273 01 Kamenné Žehrovice 

 
  

V Kamenných Žehrovicích dne 30.6.2008 
 

 
Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu: 

 
 „Rekonstrukce místních komunikací – Kamenné Žehrovice“ 

 
 
Vážení, 
jménem Obecního úřadu Kamenné Žehrovice si Vám dovoluji předložit výzvu k podání cenové 
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.  
 

1. Zadavatel:  

Obec Kamenné Žehrovice 
Karlovarská 6 
273 01 Kamenné Žehrovice 
IČ: 00234508 
tel:  312 658 003, e-mail: ou.kzehrovice@volny.cz  
Zastoupený: Hanou Jirkalovou, starostkou obce 
 
Osoba pověřená organizačním řízením 
/Adresa pro vyžádání projektové dokumentace/ 

Josef Hrdina  
Dolní Hbity 77 
262 62 
Tel: 724 292 315,   318 697 223 
E-mail: evord@seznam.cz  
  

2. Vymezení předmětu zakázky a jeho specifikace: 
Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav povrchů stávajících místních komunikací, včetně 
dopravního řešení. Komunikace jsou v současné době převážně hlinité a částečně zatravněné. Nově 
budou komunikace opatřeny živičným povrchem a chodníky budou provedeny z bet. dlažby. 
Součástí zhotovení díla bude také vybudování parkovacích stání a ploch zeleně. Dešťové vody 
budou svedeny do stávající kanalizace a do ploch zeleně. Předmětem díla je rovněž geodetické 
zaměření nových komunikací, které bude předané objednateli po dokončení díla v listinné i digitální 
podobě. Požadované práce blíže specifikuje projektová dokumentace, kterou zpracoval –  
FORSTAV – Zdeňka Veselá, T.G.Masaryka 727,   272 01 Kladno,  IČ: 125 69 151.   

Předpokládaná hodnota díla je cca 4,8 mil. Kč bez DPH. 
 

3. Prohlídka místa plnění:  
Vzhledem k volnému přístupu místa plnění, tj. do všech předmětných ulic, nebude zadavatel 
organizovat prohlídku místa plnění. 
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4. Doba plnění zakázky:     
Předpokládaný termín zahájení doby plnění: srpen 2008 
Termín ukončení doby plnění: nejpozději do 15.11.2008 (dle klimatických podmínek) 
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení 
realizace zakázky srpen 2008, je zadavatel oprávněn ho posunout na jinou dobu.  
  

5. Místo plnění zakázky:   
Kamenné Žehrovice, ul. Družstevní, Havířská, Na Kopečku, Na Brčkově a ul. V. Vančury s částí 
Příčné ulice. 
 

6. Podmínky pro získání projektové dokumentace a výše nákladů související s poskytnutím 
dokumentace: 

Dodavatel zašle závaznou objednávku na projektovou dokumentaci prostřednictvím e-mailu: 
evord@seznam.cz, případně poštou na adresu osoby pověřené organizačním řízením. Objednávka 
musí obsahovat identifikační údaje dodavatele (pro fakturaci) a přesnou doručovací adresu            
pro zaslání dokumentace. Dokumentace bude dodavateli zaslána prostřednictvím České pošty 
dobírkou  za částku 850,-Kč. Doklad (faktura) o zaplacení dobírky bude přiložen k zásilce.    
 

7. Způsob zpracování cenové nabídky – obsah a forma: 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat: 
 Identifikační údaje uchazeče – obchodní jméno nebo název, sídlo, právní formu, 

identifikační číslo, jméno a příjmení osoby odpovědné jednat jménem či za uchazeče, 
včetně telefonického a elektronického spojení (e-mail) 

 Celkovou cenu bez DPH a cenu včetně DPH, jako nejvýše přípustnou  
 Souhrnný rozpočet nákladů zpracovaný dle slepého rozpočtu pro realizaci zakázky 
 Harmonogram prací s předpokládanou lhůtou plnění  
 Reference obdobných zakázek za posledních 5 let ve formě prohlášení 
 Doklady o splnění kvalifikace 
 Záruční lhůtu na provedené dílo v min. trvání 36 měsíců 
 Podepsaný návrh smlouvy (viz. příloha) 

  

8. Kvalifikační předpoklady: 
Zadavatel si vymiňuje, že uchazeč jako součást nabídky předloží: 

a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,    
pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů,  

b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v  rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění         
či licenci, 

c. doklad osvědčující odbornou způsobilost  dodavatele  nebo  osoby,   jejímž   prostřednictvím 
odbornou  způsobilost  zabezpečuje  ve  smyslu  zákona  č. 360/1992 Sb.,    o  výkonu  
povolání  autorizovaných  architektů  a  o výkonu  povolání autorizovaných inženýrů                
a techniků činných  ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby, 

d. doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální 
výši 5 mil. Kč, 

e. podepsané čestné prohlášení (viz. příloha). 
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Příslušné doklady podle písmena a, b, c, d je možné v nabídce předložit v prostých kopiích. Úředně 
ověřené kopie těchto dokladů předloží vybraný dodavatel zadavateli před podpisem smlouvy 
zadavatelem.  
 

9. Podání nabídky: 
Nabídky je nutno doručit do podatelny OÚ Kamenné Žehrovice nejpozději do 15.7.2008 do 12:00 
hodin v uzavřené obálce opatřené razítkem nebo podpisem osoby oprávněné jednat jménem           
či  za uchazeče. Obálky je nutné označit heslem: „Rekonstrukce místních komunikací – 
Kamenné Žehrovice“ NEOTVÍRAT. Nabídky je možné podávat poštou nebo osobně.  
Úřední hodiny podatelny jsou: Po, St 8:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 hodin. V poslední den          
pro podání nabídek bude pro osobní podání nabídek zajištěn provoz podatelny od 8:00 do 12:00 
hodin. 
   

10. Kriteria hodnocení nabídky 
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. 
 

11. Platební a obchodní podmínky: 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Práce budou hrazeny na základě soupisu provedených prací  
až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbývajících 10 % z nabídkové ceny uhradí zadavatel                  
po odstranění veškerých vad a nedodělků. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena        
na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Cena je stanovena          
jako cena pevná a maximální a bude ji možno měnit jen písemným odsouhlasením obou smluvních 
stran. Bližší specifikace realizace díla a obchodních vztahů je řešena ve smlouvě o dílo, která         
je přílohou této výzvy. Smlouva o dílo (viz. příloha) musí být dodavatelem doplněna a podepsána 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  
    

12. Další podmínky: 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky malého rozsahu zrušit. Uchazeč nemá právo              
na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí            
a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 
              
 
 
 
 
                                

  
                                                                                                                 Hana Jirkalová  
                                                                                                                  starostka obce                                      

 
Přílohy:  Čestné prohlášení                                                           
                Smlouva o dílo                                              
                                                     


	Zastoupený: Hanou Jirkalovou, starostkou obce 

