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                                        Obec Polevsko 

Polevsko 152, 571 16 Polevsko 

                    

                           V Polevsku dne 21.1.2016 

Zadávací dokumentace na akci: 

Chodník Polevsko – SO 101- km 0,000-0,276. 

 

Obec Polevsko, se sídlem Polevsko 152, 571 16 Polevsko, IČ: 00525405, zastoupené starostkou 
obce paní Martinou Rašínovou, Vás v souladu 
s veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby ve smyslu § 6, § 10, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání 
nabídky na níže uvedené stavební práce. Předpokládaná hodnota zakázky je 600 000 Kč bez 
DPH. 

I. 

Předmět zakázky: 

Předmětem této zakázky je stavba nového chodníku v návaznosti na stávající chodník podél 
pravé strany stávající silnice III/26318 ve směru od křižovatky se silnicí III/26320. Stavbou 
chodníku dojde v obci Polevsko ke zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu podél silnice III. 
třídy. Navíc bude umožněn bezpečnější pohyb tělesně popř. zrakově postižených osob. 
 

II. 

Specifikace zakázky: 

V dané lokalitě dojde k výstavbě nového chodníku v délce 276 m. Kryt bude čedičové kostky 
60x60x60 a 100x100x100 mm. Součástí výstavby bude provedení sadových obrub, úprava 
sil.stávajících obrub, bezbariérové úpravy včetně vjezdů a sjezdu k nemovitostem. 

Podrobnosti jsou dále specifikovány výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou 
PROMOS SOSNOVÁ s.r.o. Česká Lípa, Ing. Ladislavem Štěpánkem. 

 

 

III. 

Předpokládaný termín plnění: 

Zahájení prací:                            01.04.2016 
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Ukončení prací a předání díla objednateli:     31.07.2016 

 

IV. 

Obsah nabídky: 

Předložená nabídka bude obsahovat: 

1. Prokázání kvalifikačních předpokladů. 
Za splnění kvalifikačních předpokladů bude považováno doložení: 
- Oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění) 
- Čestné prohlášení v rozsahu § 53 písm. a) – k) k 137/2006 Sb. 
- Realizace minimálně 3 obdobných zakázek za posledních 5 let (obdobnou 

zakázkou se považuje stavba chodníků nebo parkovišť v minimální hodnotě 
300 000,- Kč bez DPH) 

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. C) 
zákona č. 137/2006 Sb. 

- Čestné prohlášení o subdodavatelích 
2. Návrh smlouvy o dílo dle přílohy zadávací dokumentace, podepsaný oprávněných 

zástupcem uchazeče. 
 

V. 

Hodnocení nabídek: 

1. Celková cena díla        váha 100% 
Nejlépe hodnocená nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 

 

VI. 

Přidělení zakázky: 

Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu se 
stanovenými kritérii jako nejvýhodnější. 

Výběrem nejvýhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. 
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění Smlouvy o dílo. 

 

VII. 

Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo doručení nabídek: 

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 08.02. 2016 do 17:00 hod. 
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- Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena 
zadavateli. 

- Nabídky budou doručeny zadavateli poštou na výše uvedenou adresu, nebo osobně 
do podatelny OÚ Polevsko, Polevsko 152, 571 16 Polevsko  

- Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. 
- Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem „Soutěž“ – 

Neotevírat – „Chodník Polevsko – SO 101- km 0,000-0,276“, na které musí být 
uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit. 

- Doručená nabídka je zástupcem zadavatele evidována a je jí přiděleno pořadové 
číslo. 

 

VIII. 

Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací: 

1. Uchazeči mají možnost požádat zadavatele zakázky o dodatečné dotazy. Prohlídku 
místa plnění zadavatel neorganizuje. Místo je volně přístupné. 

2. Kontaktní osobou zadavatele je Martina Rašínová, starostka obce Polevsko 152,  tel.: 
606 907 688, email: starosta@polevsko.info. 

3. Zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim 
budou poskytnuty, jako s důvěrnými. 

4. Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v této 
zakázce. 
 

 

IX. 

Další podmínky řízení a požadavky zadavatele: 

1. Uchazeč o přidělení zakázky v nabídce uvede:  
a) Dostatečnost a srozumitelnost zadávací dokumentace pro realizaci díla a souhlas 

s ní, 
b) Že provede předmět díla v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění 

(stavební zákon) a s vyjádřením příslušných orgánů, pokud jsou k uvedenému dílu 
nutná. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a zrušit 
výběrové řízení. 

3. Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti 
musí být předloženy v českém jazyce. 

4. Varianty nabídky nejsou přípustné. 
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       Martina Rašínová 
             starostka obce Polevsko 

 

 

 

 


