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Zbudování parkovacích ploch, chodníků a 
kontejnerového stání na tříděný odpad na 
sídlišti Malé náměstí 

Město Svitavy 

002 77 444 

CZ00277444 

T. G. Masaryka 5/35, 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 

Název zakázky: "Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerového stání na tříděný odpad 
na sídlišti Malé náměstí" 
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Informace o druhu zadávacího řízení a předmětu veřejné zakázky: 

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

definování požadavků zadavatele. 

Předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce 

Hlavní předmět veřejné zakázky dle kódu CPV: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace 

Rozsah a vymezení předmětu zakázky: 

Rozsah a předmět zakázky je vymezen projektovou dokumentací ve stupni DPS "Úpravy ploch, přeložky 
sítí a kontejnerová stání I. - Malé Náměsti , Svitavy" , autor Beta-projekt, s.r.o. Pavlovova 43, 568 02 

Svitavy, IČ: 64257614, datum vyhotovení červen 2018. 

Předmětem zakázky je rozšíření stávajících chodníků a umístění nových propojovacích chodníků , 

zhotovení parkovacích stání, zhotovení stání pro kontejnery, vegetační úpravy a přeložky inženýrských 
sítí v lokalitě Malé Náměstí ve Svitavách. 

Členění na objekty, technická a technologická zařízen í : 

SO 01 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY, VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
SO 02 ZASTŘEŠENA KONT. STANI, ZP. PLOCHA, CHODNIK, PŘELOŽKY SITI, VEGETAČNÍ 

ÚPRAVY 

Součástí plnění předmětu zakázky je zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) geodetické zaměření díla, 
d) úklid místa pro provádění díla, 
e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení , 

f) zajištěni bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního 
značení po dobu provádění díla, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářad í po celou dobu prováděn í díla. 

Předpokládané termíny plněni zakázky : 

-zahájení plnění (předání staveniště) 3.6.2019 
- ukončení do 27.9.2019 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : 2.200.000,- Kč bez DPH. 

Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace v elektronické podobě je pro vyzvané účastníky přílohou výzvy k podání 
nabídky. Případn í další zájemci si mohou zadávací dokumentaci včetně příloh písemně vyžádat u 
kontaktních osob uvedených v bodě 1 této výzvy na adrese : Městský úřad Svitavy, Odbor životního 
prostředí , T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy. V případě podání žádosti e-mailem je nutné žádost doručit 

na e-mailovou adresu: marek.antos@svitavy.cz nebo iva.hamerska@svitavy.cz. Zadávací dokumentace 
bude zájemcům zaslána pouze e-mailem v elektronické podobě . Zadávací dokumentace bude 
zájemcům zaslána nej později do 3 pracovních dnů od obdržení písemné objednávky podané poštou 
nebo e-mailem. 

Název zakázky: ,.Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerového stání na tříděný odpad 
na sídlišti Malé náměstí" 
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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 Smlouvy o přeložkách 
Příloha č. 9 Plán BOZP 

Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Zájemci podávají své písemné nabídky ve lhůtě do 23.4.2019 do 10:00 hodin doporučeně poštou na 
kontaktní adresu zadavatele: Městský úřad Svitavy, Odbor životního prostředí, T. G. Masaryka 40/25, 
568 02 Svitavy 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 
"Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerového stán í na tříděný odpad na sídlišti Malé 
náměstí" 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. 

Prohlídka místa plnění: 

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

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou součástí zadávací dokumentace. 

Ve Svitavách dne 1.4.2019 I~ ! .~TO 
I SVITAVY 

T. G. Masaryka 5/35 
568 02 Svitavy 
IČ: 00277 444 
DIČ : CZ00277444 

Název zakázky: "Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerového stání na tříděný odpad 
na sídlišti Malé náměstí" 

.g. 


