Obec Chožov
IČO: 00265004

439 22 Chožov čp.154
tel.+ fax: 415674117, 724 179 911
e-mail: chozov@seznam.cz

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky malého rozsahu na
stavební práce
„Výstavba nového chodníku – Chožov - sever“
Zadavatel veřejné zakázky, obec Chožov, v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vyzývá,
zájemce na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
„Výstavba nového chodníku- Chožov – sever 2015“, zadávanou mimo režim zadávacího
řízení zákona,
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.
Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky, včetně požadavků
na prokázání splnění kvalifikace, naleznete v textu výzvy.
Název veřejné zakázky:
„Výstavba nového chodníku- Chožov – sever 2015“,
Základní identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Obec Chožov
Sídlo:
Chožov 1545, 439 22 Chožov
IČ:
00 265 004
DIČ:
zadavatel není plátce DPH
Statutární orgán:
Miroslava Otoupalová, starostka obce Chožov
Kontaktní osoba:
Miroslava Otoupalová, tel. 724 179 911
e-mail:
ouchozov@seznam.cz

1) Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Jedná se o výstavbu nového chodníku pro pěší v severní části obce Chožov včetně sjezdů
ze silnice, s povrchem z betonové zámkové dlažby s bezbariérovými úpravami, se
zachováním možnosti parkování vozidel podél silnice č. II/2462 s odvodněním příčným a
podélným sklonem do 1 nové a 1 repasované uliční vpusti. Zhotovitel na svůj náklad, na
své nebezpečí a svými silami provede výše uvedenou stavbu. Na své náklady si zajistí
vytyčení všech inženýrských sítí.
2) Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy (v
případě nejasností v zadání – kontaktujte prosím zadavatele).
Konec lhůty pro podání nabídek je: 16. 2. 2015 - do 14.00 hodin.
Do uvedeného termínu musí být nabídka doručena zadavateli, nestačí její předání
k poštovní přepravě nebo podobný způsob.
3) Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky budou podány v souladu s ustanovením § 69 zákona. Nabídky budou doručeny
v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené „Výstavba nového
chodníku- Chožov – sever 2015“, „NEOTVÍRAT“. Obálka, či jiný obal a samotná
nabídka, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci, spoje obálky musí být
přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem uchazeče. Nabídky je
možno podávat osobně v sídle zadavatele v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8.00
do 17.00 hodin, v pátek od 8.00 do 13.00 hodin, v den konce lhůty pro podání nabídek od
8.00 do 14.00 hodin na shora uvedené adrese. Uchazeči mohou též poslat nabídku poštou
na adresu zadavatele.
4) Termín a místo otevírání obálek s nabídkami:
Termín: 16. 2. 2015 od 17.00 hodin.
Místo: Obecní úřad Chožov, Chožov 154, 439 22 Chožov, okres Louny, zasedací místnost
obecního úřadu.
5) Termín a místo hodnocení nabídek
Termín: 16. 2. 2015 od 17:30 hodin.
Místo: Obecní úřad Chožov, Chožov 154, 439 22 Chožov, okres Louny, zasedací místnost
obecního úřadu.
6) Prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů
K prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné
zakázky dle § 53 a 54 zákona, předloží uchazeč čestné prohlášení o splnění základních a
profesních kvalifikačních předpokladů.
7) Hodnotící kritéria dle § 78 zákona
7.1. Základním kriteriem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
7.2. Kriteria pro zadání veřejné zakázky jsou:
a) celková nabídková cena díla v Kč
70 %
b) poskytovaná záruka v měsících
20 %
c) doba realizace díla v kalendářních dnech
10 %

8) Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
8.1. Délka zadávací lhůty stanovená zadavatelem veřejné zakázky končí dne 30. 5. 2015
9) Ostatní podmínky výzvy stanovené zadavatelem veřejné zakázky
9.1. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude podána písemně v jednom originále dle formálních a technických
podmínek uvedených zadavatelem v zadání díla.
9.2. Závazné členění nabídky:
Uchazeč podá nabídku s tímto obsahem a závazným členěním:
a) obsah nabídky
b) prokázání splnění kvalifikace – čestné prohlášení
c) krycí list, který bude obsahovat
 celkovou nabídkovou cenu bez DPH, DPH a celkovou nabídkovou
cenu s DPH
 termín plnění díla a doba realizace ve dnech
 poskytovaná záruka v měsících
d) doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny, položkový rozpočet
e) návrh smlouvy o dílo, do které budou zapracovány návrhy sankcí za
nedodržení termínů a neodstranění reklamovaných vad (Kč/den)
f) reference dosavadní činnosti – uvedení realizovaného stavebního díla
podobného charakteru a rozsahu v posledních 3 letech.
9.3. Místem plnění je katastrální území obce Chožov, termín realizace – duben – červenec
2015.
9.4. Místo stavby je veřejně přístupné a je možné je bez předchozího ohlášení samostatně
navštívit, případně další seznámení s předmětem díla může být dohodnuto s výše
uvedenými kontaktními osobami.
9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo odmítnout všechny nabídky.
9.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo na plnění této veřejné zakázky.
9.7. Návrh smlouvy o dílo bude obsahovat podmínky realizace případných víceprací.
9.8. Zadavatel požaduje dodržet tyto technické a obchodní podmínky:
- smluvní pokuta při nedodržení termínu dokončeného díla: min. 10 000,- Kč za
každý den prodlení s předmětem díla,
- záruční doba: min. 36 měsíců.
9.9. Dodavatel po dokončení stavby předloží veškeré doklady jako revize, zkoušky,
zaměření, prohlášení o shodě, certifikáty, technickou dokumentaci atd.
9.10. Dodavatel je povinen respektovat platnou legislativu, předpisy, ČSN a TP, které se
k předmětu díla vztahují.
9.11. Náklady na zpracování nabídky nese uchazeč.
V Chožově, dne 21. 1. 2015

Miroslava Otoupalová
starostka obce
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace – popis požadovaných prací
Příloha č. 2: Výkaz výměr (elektronicky možno zaslat na požádání)

Souhrnná technická zpráva a souhrnné řešení stavby.
Území výstavby, urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení.
-

Zhodnocení staveniště, zástavby, prostoru, přehled průzkumů, ochranných pásem,
chráněných částí přírody, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní
památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.

-

Předmětný pozemek podél silnice III/…. se nachází v zastavěné, severní části obce.
Pozemek je mírně svažitý a je sevřen mezi silnicí III/… a zástavbou podél této
komunikace. Původní komunikace zůstane zachována bez změny půdorysných
rozměrů a výškopisného profilu. Na pozemku se nachází pouze nízká zeleň podél
oplocení a dva stromy. Stromy zůstanou stavbou nedotčeny.

-

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření staveniště a vlastní průzkum
projektanta, ze kterého byla zpracována fotodokumentace. Jiné průzkumy nebyly
provedeny.

-

Ochranná pásma původních sítí technické infrastruktury zůstanou nedotčena. Nová
ochranná pásma nebudou předmětem stavby.

-

Zastavěné území na severovýchod od silnice III/… se nachází v CHKO České
středohoří. Silnice III/… je zároveň hranicí CHKO.

-

Stavebně technické řešení s popisem pozemních a inženýrských objektů a ploch,
tepelně technické parametry, vlastnosti stavebních konstrukcí.
o Šířka tělesa chodníku včetně obrubníků je 1,30 m. Možnost parkování podél
silnice III/… zůstává nezměněna.

-

Pro chodníky je navržena betonová zámková dlažby. Obrubníky budou betonové.
o Skladby chodníků pro pěší:


Dlažba – barva přírodní

60 mm



Ložná vrstva frakce 4 – 8 mm

30 – 50 mm



Štěrkodrť frakce 0 – 63 mm

150 mm



Hutněná pláň

-

Chodníky jsou navrženy na základě empirických znalostí dané problematiky a
vzorových skladeb dodavatelů zámkové dlažby s ohledem na maximální využití
prostorových možností bez omezení dopravy na silnici III/… v obci.

-

Napojení stavby na dopravní a technikou infrastrukturu, řešení dopravy, včetně
dopravy v klidu. Stavba je v celém rozsahu napojena na původní dopravní
infrastrukturu aniž by měnila původní parametry navazujících místních komunikací a
sjezdů na silnice III/… . Nedochází ke změnám ve výškové úrovni nivelety ani
půdorysných rozměrů původní komunikace.

-

Požadavky na konečné úpravy území, balance zemních prací. Žádné specifické
požadavky nejsou předmětem stavby. Zemní práce se rozhodujícím objemu omezují
pouze na dokopání tzv. ,,kufru“ pro realizace tělesa chodníku.

-

Ve stavbě nejsou vyžadovány depote. Skrývka drnu není předmětem stavby. Při
konečných terénních úpravách podél chodníku bude v co největší míře zachována
původní zeleň. Ostatní odtěžený materiál bude v převážné míře recyklován (živičný
povrch a původní betonové prvky) nebo bude odvezen přímo na sládku.

-

Hrubá bilance zemních prací:
o Předpokládaný objem odtěženého materiálu různého původu (recyklace a
skládka):
100 m³
o Předpokládaný objem prací na nových zpevněných komunikacích 80 m³
o Kvalitní zemina pro budoucí sadové a terénní úpravy bude použita bez dalších
úpravy.

-

Požadavky na venkovní a sadové úpravy jsou patrné z projektové dokumentace. Bude
přesazeno několik keřů z původní zeleně. Vzrostlé stromy zůstanou nedotčeny.
Travnaté plochy mimo vlastní těleso parkoviště a chodníků budou upraveny do
původních podoby a funkce.

Příloha č.1: Zadávací dokumentace – popis požadovaných prací

Specifikace, sortiment a množství předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je rekonstrukce chodníků, vjezdů v ulici Jiřího z Poděbrad a dále olemování obrubníkem
veřejného zeleně, včetně dobalení vozovky v této ulici. Nově osazený obrubník bude navazovat na již
uskutečněnou rekonstrukci Třebízského ulice. Na hranici s travnatými plochami (východní strana ulice) bude
obrubník v nivelitě s vozovkou (obrubník chodníkový tloušťka 80 mm), na hranici vozovky s chodníkem bude
obrubník 10 cm nad vozovkou (obrubník silniční tloušťka 150 mm), na hranici s vjezdy a travnatými plochami
(západní strana ulice) bude obrubník nájezdový 2 cm nad vozovkou (obrubník nájezdový tloušťka 150 mm).
Součástí zakázky je dále rekonstrukce veřejné zeleně v čele ulice Jiřího z Poděbrad (poděl Husovy ulice),
pomocí betonových palisád. Dle potřeby budou komunikace dobaleny k nově osazeným obrubníkům a
nasměrovány tak, aby srážková voda odtékala do zelených ploch, případně do stávajících kanalizačních vpustí.
Vozovka bude zaříznuta tak, aby šířka dobalení nepřesáhla 10 cm.
Další požadavky:
Chodník o šířce cca 1,6 m (včetně obrubníku – zámková dlažba – kost, 200x165x60mm, barva přírodní,
Podloží chodníků 150 mm štěrkodrť 8/16 a 50 mm drť 4/8
Vjezdy a odstavné plochy – zámková dlažba – kost, 200x165x80 mm, barva přírodní
Podloží vjezdů 150 mm štěrkodrť 8/16 a 100 mm betonová stabilizace
Spáry mezi dlažbou budou vyplněny jemným pískem
Mezi vozovkou, a rekonstruovaným chodníkem silniční obrubník 150x250x1000 mm, barva přírodní,
obrubník bude ve výšce 10 cm nad vozovkou
Obrubník obloukový vnější, šířka 150 mm
Mezi vozovkou, a vjezdy (někde prodlouženy o odstavné plochy) nájezdový obrubník 150x250x1000
mm, barva přírodní, obrubník bude ve výšce 2 cm nad vozovkou
Mezi vozovkou, a zelenými plochami (východní strana ulice) chodníkový obrubník 80x250x1000 mm,
barva přírodní, obrubník bude v nivelitě s vozovkou
odvodňovací žlábky - kryté,
parkovací plocha – vegetační tvárnice 400x600x80 mm, barva přírodní,
podloží vegetačních tvárnic 250mm štěrkodrť 8/16 a 50mm písek 0 až 8mm
palisáda 180x120, výška dle potřeby, barva přírodní
Zarovnání asfaltové živice řezem, odstranění stávající živice a dobalení vozovky k obrubníku
maximálně 10 cm
Asfaltová živice tloušťka 8 cm, naspádování směrem ke kanalizačním vpustím a zeleným plochám,
doplnění podloží pod asfaltovou živici
Asfaltová živice rovnána pomocí vibrační desky – větší plochy pomocí malého vibračního válce
Odstranění betonu a asfaltové živice současných vjezdů a chodníků, včetně odvozu, u nově budovaných
zelených ploch doplnění ornice, vyrovnání ploch – vysetí travního semne dle počasí

