ZADAVATEL: Obec

Horní Brusnice 284
544 74
Telefon: 724 180 079
IČO: 00581038
E-mail:ou.h.brusnice@raz-dva.cz



VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY
Ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) vyzývá
zadavatel Obec Horní Brusnice k podání nabídky na níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu služby (dále jen výzva).

„Horní Brusnice – Zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků od čp. 98 směr
Mostek a od kostela k čp. 236“
Základní údaje o zadavateli
Zadavatel:
Obec Horní Brusnice
se sídlem: Horní Brusnice čp. 284
544 74 Horní Brusnice
IČ 00581038
zastoupený: Jiřím Vojtíškem, starostou
tel.: 724 180 079; e-mail: ou.h.brusnice@raz-dva.cz
číslo účtu: 28223601 / 0100 u Komerční banky

1) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu
Záměrem investora je vybudování nových chodníku podél silnice od úseku čp. 98 směr Mostek v délce cca. 190 m
a od kostela k čp. 236 v délce 280 m (dále dle přiložených situačních výkresů). Stávající úseky jsou bez chodníků a
bezpečný pohyb pěších v těchto úsecích je v podstatě nemožný. Místem realizace je k.ú. Horní Brusnice.
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební
povolení (DSP) na výstavbu chodníků, včetně výkazu výměr v úrovni stupně dokumentace pro provedení stavby a
oceněného rozpočtu. Zadavatel zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních
rozhodnutí.
1.1 ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a
projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) budou v souladu č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále
vyjádření vlastníků inženýrských sítí, dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení k projektu. Pokud to
situace bude vyžadovat, součástí DUR a DSP budou i dopravně inženýrská opatření – DIO. Předpokládá se
řešení překonání Brusnického potoka 2x pomocí nových mostů a s tím i zpracování inženýrsko geologického průzkumu pro mostní objekty.



Zpracování výkazu výměr, položkového rozpočtu stavby, slepého rozpočtu k výběrovému řízení na
zhotovitele stavby a zpracování technické specifikace prací, výrobků a materiálů. Výkaz výměr všech
profesí musí být úplný a podrobný, s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech použitých
materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek. Tento výkaz výměr vychází ze
stupně podrobnosti řešené projektové dokumentace. Výkaz výměr všech profesí HSV, PSV a montáží bude
obsahovat všechna množství veškerých prací a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou
realizaci stavby dle této projektové dokumentace tak, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které
by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo neúplnosti výkazu výměr. Tento požadavek
neplatí pro vícepráce, které zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení náležité odborné péče a
pečlivosti.

1.2 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 DUR a DSP budou vyhotoveny a zadavateli předány v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních a v elektronické
podobě – textové dokumenty ve formátu DOC a PDF, výkresy ve formátu DWG a PDF.
 Výkaz výměr a rozpočet stavby budou vyhotoveny a zadavateli předány v tištěné formě ve 2 vyhotoveních
a v elektronické podobě ve formátu XLS a PDF.
 Technické specifikace prací, výrobků a materiálů budou vyhotoveny a zadavateli předány v elektronické
podobě ve formátu DOC nebo XLS a PDF.
 Uchazeč poskytne na hotové dílo záruku v délce minimálně 24 měsíců od protokolárního předání. Záruka
se bude vztahovat především na bezvadnost díla, zejména na kompletnost a splnění podmínek dle
platných předpisů, soulad s technickými normami a zapracování požadavků stavebního úřadu a dotčených
orgánů státní správy.
1.3 TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Odevzdání dokumentace proběhne následně:
 Termín zahájení plnění - neprodleně po podpisu smlouvy
 Zpracování projektové dokumentace DSP - do 31. 10. 2019
 Podání žádosti o stavební povolení - do 30. 11. 2019
 dokumentace ke stavebnímu povolení včetně výkazu výměr a technické specifikace do 30ti dnů ode dne
protokolárního předání rozhodnutí s vyznačením právní moci,
2) LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK
2.1 Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v 1 vyhotovení v nerozebíratelné
formě.
2.2 Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených
neprůhledných obálkách. Obálky budou označeny heslem: Neotevírat „Horní Brusnice – Zpracování projektové
dokumentace na výstavbu chodníků od čp. 98 směr Mostek a od kostela k čp. 236“

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je:
Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice 284, 544 74
2.3 Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 10. 4. 2019 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu
budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

3) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
3.1 NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:
a) Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky dle výzvy

b) Krycí list nabídky zpracovaný s využitím vzoru
c) Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve vztahu k předmětu zakázky
(např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, autorizace projektanta pro dopravní stavby)
d) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
4) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria (váha 100 %), kterým je výše nabídkové
ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější tak bude označena ta nabídka, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu.
5) PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1 Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.,
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
5.2 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit výběrové řízení a právo na změnu,
doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
5.3 Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
5.4 Nabídku podává uchazeč bezplatně.
5.5 Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
Za Vámi předloženou nabídku děkujeme.
V Horní Brusnici dne: 04. 03. 2019
ZADAVATEL: Obec

Starosta obce
Vojtíšek Jiří

