
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce 

"Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, 
Svitavy" 

Zadavatel: 

Město Svitavy 
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"Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, 

Svitavy" 

Město Svitavy 

00277444 

CZ00277444 

T. G. Masaryka 5135, Předměstí, 568 02 Svitavy 

Mgr. David Šimek, starosta 

Městský úřad Svitavy, Odbor životního prostředí, 
T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy 

Ing. Marek Antoš, vedoucí odboru ŽP, Ing. lva 

Hamerská, odbor ŽP 

+420 461 550 240, 461 550 256 

marek.antos@svitavy.cz; 
iva.hamerska@svitavy.cz 

Ing. Marek Krejčí 
-

Azalková 185, 251 63 Všestary 

44362391 

+420 603 412 683 

marek.krejci@cbox.cz 

--
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Informace o druhu zadávacího řízeni a předmětu veřejné zakázky: 

Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu ve smyslu§ 27, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadáváni veřejných zakázek (dále jen "zákon"). Nejedná se o zadávací řízeni 
dle zákona. Případné odkazy na ustanoveni zákona ve výzvě k podáni nabídky 
a v zadávací dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro přesné 
definováni požadavků zadavatele. 

Předmět veřejné zakázky : veřejná zakázka na stavební práce 

Hlavni předmět veřejné zakázky dle kódu CPV: 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní 
a kanalizační potrubí 

Rozsah a vymezeni předmětu zakázky: 

Rozsah a předmět zakázky je vymezen projektovou dokumentaci ve stupni DPS+DVZ "Rekonstrukce 
kanalizace v ul. Palackého, Svitavy", autor VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 
26001187, datum vyhotoveni květen 2019. 

Předmětem zakázky je rekonstrukce kanalizační stoky Pal-1 potrubí DN 300, SN 16, plné žebro, dl. 71 m 
a tři kanalizačních přípojek 

PVC DN 150, SN 8, dl. 28m 
PVC DN 200, SN 8, dl. 2 m 
beton DN 200, dl. 1 m 

Vstupní šachty jsou běžného provedeni o průměru 1m, betonové, prefabrikované. Součásti každé uliční 
vpusti bude čisticí koš. Mříže uličních vpusti budou litinové 600x600. 

V prostoru před bytovými domy bude provedena úprava zpevněného povrchu. 

Skladba komunikace: 

Betonová zámková dlažba 
Lože-drcenné kamenivo 
Štěrk odrl' 
Celkem 

80mm 
40 mm 
250mm 
370 mm 

U nové upravované zpevněné plochy budou zachovány stávající výškové poměry. Příčný sklon místní 
komunikace je navržen 2%. Bude provedena výměna stávajících uličních vpusti za nové. Poklopy a 
rámy k revizním šachtám dodá bezplatně provozovatel kanalizační sítě. 

Úpravu zpevněného povrchu komunikace je nutné před započetím prací konzultovat se správcem 
komunikace. 

Součásti plněn i předmětu zakázky je rovněž : 

- provedeni veškerých prací a dodávek, 
- zpracováni projektové dokumentace skutečného provedeni díla, 
- geodetické zaměřeni díla, 
- úklid místa pro prováděni díla, 
- ověřeni polohy stávajících podzemních inženýrských sili, včetně jejich vytyčeni, 
- zajištěni bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plněni, včetně zajištěni dopravního 

značeni po dobu prováděni díla, 
- dopravu osob, materiálu, stroj u a nářadí po celou dobu prováděni díla. 
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Předpokládané termíny plnění zakázky : 

Rekonstrukce kanalizační stoky Pa/-1 

-zahájení plnění (předání staveniště) 9.9.2019 
- ukončení do 8.11.2019 

Rekonstrukce kanalizačních přípojek soukromých vlastníků 

-1.10.2019 až 31.10.2019 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : 1.850.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky nezahrnuje cenu za rekonstrukcí kanalizačních přípojek soukromých vlastníků. 

Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace v elektronické podobě je pro vyzvané účastníky pfílohou výzvy k podání 
nabídky. Případní další zájemci si mohou zadávací dokumentaci včetně příloh písemně vyžádat u 
kontaktních osob na adrese: Odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy. V případě 
podání žádosti e-mailem je nutné žádost doručit na e-mailové adresy: marek.antos@svitavy.cz a 
iva.hamerska@svitavy.cz. Zadávací dokumentace bude zájemcům zaslána pouze e-mailem 
v elektronické podobě. Zadávací dokumentace bude zájemcům zaslána nejpozději do 3 pracovních dnů 
od obdržení písemné objednávky podané poštou nebo e-mailem. 

Obsah zadávací dokumentace : 
Podmínky výběrového řízení 
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 Smlouva o dílo 
Příloha č. 3 Projektová dokumentace 
Příloha č. 4 Výkaz výměr 
Příloha č. 5 čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti 
Příloha č. 6 Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací 
Příloha č. 7 čestné prohlášení účastníka o využití poddodavatele 
Příloha č. 8 Rozhodnutí vodoprávního úřadu- společné povolení 
Příloha č. 9 Plán BOZP 

Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Zájemci podávají své písemné nabídky ve lhůtě do 8.8.2019 do 10:00 hodin doporučeně poštou na 
kontaktní adresu zadavatele nebo osobně do podatelny Městského úřadu, T. G. Masaryka 25, 568 02 
Svitavy. Nabídky podané v listinné podobě musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky "Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, Svitavy" a nápisem "Veřejná zakázka - neotvírat". 
Na obálce musí být uveden název a kontaktní adresa účastníka. 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

Zadavatel požaduje po účastnících prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace. 
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci - podmínkách výběrového řízení. 

Údaje o hodnotících kritériích: 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky 
stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny. 
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Prohlídka místa plnění: 

Prohlídka místa plnění není zadavatelem organizována, neboť se jedná o veřejně přístupně místo. 

Podrobné podmínky výběrového řízeni jsou součástí zadávací dokumentace. 

Ve Svitavách dne 23.7.2019 

~ 
T G. Masaryka 5/35 .g [ 

568 02 Svitavy 
IČ: 00277 444 
DIČ: CZ00277 444 SVITAVY 

Pavel Čížek /!1J 
MÍSTOSTAROSTA,,~/~ 

Mgr. David Šimek 
starosta města 
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