
Výzva více 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 

Rekonstrukce komunikace „Za Pomníkem“ 

 

 

Obsah podmínek soutěže: 

 

1. Vymezení plnění veřejné zakázky   

 

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající komunikace Za Pomníkem 

v rozsahu provedení nového krytu vozovky, přídlažby a chodníku včetně 

podkladních vrstev. Stávající dešťová kanalizace a vodovod budou prodlouženy 

v rozsahu pokládky nových povrchů. Přesný soupis požadovaných prací je dán 

přiloženým rozpočtem. 

Stavební práce pro komunikaci budou prováděny dle projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení vypracované Ing. Václavem Pažoutem, ul. 

J. Wolkera 1186, Český Brod 282 01. 

Trubní vedení kanalizace a vodovod budou prováděny dle projektové 

dokumentace Ing. Liběny Knapové, ul.28.října 933/11, Čelákovice 250 88. 

 

 

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Termín zahájení:   září 2015 

 

Termín dokončení: do 31. 10. 2015 

 

Místo: parcely katastru nemovitostí č. 150/1, 151/1, 151/2, 183, 672/1, 672/19, 1350/1, vše 

v katastrálním území Vrátkov. 

 

  

 

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů 

 

- oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského, nebo obchodního rejstříku) 
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4. Způsob hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek se provádí podle ekonomické vhodnosti nabídek v souladu 

s následujícími kritérii: 

 Výše nabídkové ceny (viz rozpočet) (80%) 

 Reference (seznam staveb obdobného charakteru) (20%) 

 

 

5. Soutěžní lhůta a místo pro podávání nabídek 

 

Podklady pro vypracování nabídky jsou zveřejněny na stránkách www.vratkov.cz a dále na 

webu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-vratkov. 

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 8. června 2015 v 18
00

, kdy bude zahájeno otevírání 

obálek. Akt otevírání obálek je veřejný. 
 

 

6. 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. 

 

 

7. 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. 

 

 

8. Poznámky k realizaci 

 

Zařízení staveniště (stavební buňku) je možno umístit k budově obecního úřadu 

s napojením na zdroj pitné vody a elektro (bude poskytnuto zdarma). Parkování strojů bude 

po dohodě zajištěno v uzamčeném areálu bývalého vepřína (bez ostrahy). 

Před zahájením stavebních prací je třeba vytýčit podzemní vedení, zejména optický 

dálkový kabel. 

Suťa zemina budou odváženy na skládku do areálu bývalé cihelny Vrátkov (cca 1,5 

km). Stávající kryt komunikace je tvořen štěrkem prolévaným asfaltem tl. cca 100 mm. 

Spojovací chodník mezi č. p. 42 a pomníkem nebude realizován. Před č. p. 24 nebude zelený 

pás, ale chodník ze zámkové dlažby, jako před sousedními nemovitostmi.  

Skladba komunikace:  200 mm makadam 32 – 63, 150 mm štěrkodrť 0 – 32, 60 mm 

ložná vrstva z obal. kameniva, 40 mm obrusná vrstva asfaltobeton. 

Skladba přídlažby:  200 mm makadam 32 – 63, 150 mm štěrkodrť 0 – 32, 20 mm 

ložná vrstva pod zámkovou dlažbu, 80 mm dlažba Best Beaton.  

http://www.vratkov.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-vratkov
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Skladba chodníků:  150 mm štěrkodrť 0 – 32, 40 mm ložná vrstva pod zámkovou 

dlažbu, 60 mm dlažba Best Beaton. V místě vjezdů bude místo štěrkodrti použit beton. 

 

Místo horské vpusti bude osazena klasická uliční vpusť. Hloubka kanalizace bude 

v rozmezí 1,1 m (napojení) do 1,6 m, šířka výkopu 0,8 m. Napojovací šachta stáv. kanalizace 

je nepoškozená, ve směru napojení je osazeno zazátkované napojovací hrdlo DN 300 mm. 

 

 

9. 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 a pod.). 

 

 

 

 

 

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


