
Otevřená výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky 
 

 

Zadavatel: Obec Vrátkov 

 

Adresa: Vrátkov 17, p. Český Brod , PSČ 282 01 

 

IČO: 00639753 

 

Telefon: 321 623 308 (úřední hodiny pondělí 15
30

 – 19
00

) 

 725 021 069 (starosta mobil) 

 

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku: 

 

Dodávka stavebních prací 

Autobusové zastávky „Tismice - hřbitov“ 

 

Obsah podmínek soutěže: 

 

1. Vymezení plnění veřejné zakázky   

 

Předmětem zakázky je zřízení páru protisměrných autobusových zastávek. 

Zastávky budou mít charakter chodníku ze zámkové dlažby. Podél zastávek se 

provede rozšíření stávající vozovky. 

Stavební práce budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované 

Ing. Václavem Pažoutem, ul. J. Wolkera 1186, Český Brod 282 01. 

Přesný soupis požadovaných prací je dán přiloženým rozpočtem. 

 

 

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Termín zahájení:   dle dohody, nejpozději září 2015 

 

Termín dokončení: do 31. 10. 2015 

 

Místo: parcely katastru nemovitostí č. 394, 547/4, 1338/1 vše v katastrálním území Tismice. 

 

 

3. Požadavky na prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů 

 

- oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského, nebo obchodního rejstříku) 

- čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (viz příloha) 

 

 

4. Způsob hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek se provádí podle ekonomické vhodnosti nabídek v souladu 

s následujícími kritérii: 

 80% výše nabídkové ceny (viz rozpočet) 

 20% reference (seznam staveb obdobného charakteru) 
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5. Soutěžní lhůta a místo pro podávání nabídek 

 

Podklady pro vypracování nabídky jsou zveřejněny na internetových stránkách obce 

www.vratkov.cz. Nabídky lze podat doporučeně poštou, nebo osobně v úředních hodinách na 

adresu: 

Obecní úřad Vrátkov, Vrátkov17, p. Český Brod 282 01. 

Nabídky se podávají pouze v písemné formě, v uzavřených obálkách označených nápisem 

„Veřejná zakázka“ a opatřených na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. 

Termín pro předložení nabídky končí dne 31. srpna 2015 v 18
00

, kdy bude zahájeno otevírání 

obálek. Akt otevírání obálek je veřejný. 
 

 

6. Obsah nabídky 

 

Nabídka bude obsahovat minimálně tyto dokumenty: 

 vyplněný položkový rozpočet 

 reference – seznam staveb obdobného charakteru 

 oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského, nebo obchodního rejstříku) 

 čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (viz příloha) 
 
 

7. Zadávací lhůta 

 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o 

výběru nejvhodnější nabídky, činí 30 kalendářních dnů a začíná běžet následujícím dnem po 

skončení lhůty pro podávání nabídek. Vybranému uchazeči se tato lhůta prodlužuje do doby 

uzavření smlouvy, nejvýše však o dalších 30 dnů. 
 

 

8. Prohlídka místa plnění a zadávací dokumentace 

 

Místo plnění a zadávací dokumentaci si lze prohlédnout každé pondělí od 17
00

 do 19
00

. 

Mimo tuto dobu si lze prohlídku dohodnout telefonicky se starostou obce. 
 

 

9. Poznámky k realizaci 

 

Investorem celé akce je obec Vrátkov, přestože se stavba nachází v katastrálním území 

Tismice.  

Před zahájením stavebních prací je třeba vytýčit elektrický kabel v majetku ČEZ. 

 

Skladba chodníku zastávky:  150 mm štěrkodrť 0 – 32, 40 mm ložná vrstva pod zámkovou 

dlažbu, 60 mm dlažba Best Klasiko. 

Skladba komunikace:  100 mm štěrkodrť 0 – 32, 200 mm podklad z kameniva zpevněného 

cementem, 60 mm asfaltový beton ACL 16, 50 mm asfaltový beton ACO 11. 

 

Požadovaná minimální záruční lhůta je 5 let. 

 

 

 

 
 

 

http://www.vratkov.cz/
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10. Ostatní 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a nevybrat žádného zájemce, popřípadě 

uzavřít smlouvu pouze na část prací podle finančních možností. V tom případě se bude 

vycházet z příslušných jednotkových cen rozpočtu. 

Skutečný objem provedených stavebních prací bude v průběhu realizace dokladován dle 

skutečnosti (kopie dodacích listů, zápis ve stavebním deníku apod.). 

 

 

 

 

 

Ve Vrátkově, dne 30. července 2015           Ing. Václav Pažout 
 starosta   


