
Otevřená výzva 

více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky 
 

v souladu se směrnicí obce Vrátkov č. 1/2016 o Zadávaní zakázek 

malého rozsahu: 

 

1. Identifikační údaje zadavatele   

 

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) 

 

 

2. Předmět zakázky 

 

Název: Oprava cesty „Pod Zvoničkou“ 

Místo: část parcely č. 1350/1 k. ú. Vrátkov 

 

I. Horní část: 

Vyčištění a přikopání stávajících vymletých kolejí, doplnění a zhutnění asfaltového 

recyklátu. 2x0,5x50m, hl. cca 10 cm. 

 

II. Střední část: 

Odkopání a vyčištění stávající žulové dlažby. Plocha 20,0x2,0m. 

 

III. Spodní část: 

Odkopání a odstranění naplavených nánosů zeminy a štěrku tl. 15 cm. Rozprostření a 

zhutnění asfaltového recyklátu tl. 10 cm. Plocha 20,0x3,0m. Obnovení nezpevněného 

rigolu 20,0x0,6x0,3m (tj. pouze zemní práce).  

 

Termín realizace: dle dohody, nejpozději květen 2017 

 

 

3. Zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění 

 

 2 x snímek katastrální mapy 

 Fotodokumentace 

 

Místo plnění je veřejně přístupné, lze si jej tedy prohlédnout kdykoliv, nebo po telefonické 

domluvě v době úředních hodin, každé pondělí od 17
00

 do 19
00

 hod v přítomnosti starosty. 

 

 

4. Termín a místo pro podání nabídek 

 

Nabídky lze podat doporučeně poštou, nebo osobně v úředních hodinách na adresu: 
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Obecní úřad Vrátkov, Vrátkov17, p. Český Brod 282 01. 
 

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

Oprava cesty „Pod Zvoničkou“ a opatřených na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. 
 

Termín pro předložení nabídky končí dne 3. dubna 2017 v 18
00

, kdy bude zahájeno otevírání 

obálek. Akt otevírání obálek je veřejný. 

 

 

5. 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. 

  

 

6. 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) 

 

 

7. Profesní a kvalifikační předpoklady 

 

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

- čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů  

(tj. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání, na jeho majetek není podán návrh na vyhlášení konkurzu, není v likvidaci) 

 

 

8. Poznámky k realizaci 

 

Práce musí probíhat tak, aby byla zajištěná průjezdnost komunikace vždy po ukončení 

pracovní směny. 

 

 

9. Ostatní 

 

Výzva k předložení nabídky ani další postup zadavatele se neřídí zákonem č. 137/2006, 

o veřejných zakázkách. 

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

uzavřít smlouvu pouze na část prací podle finančních možností. 

Skutečný objem provedených stavebních prací bude v průběhu realizace dokladován dle 

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

Požadovaná záruční lhůta je min. 24 měsíců od data předání stavby.  
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10. Shrnutí obsahu nabídky 

. 

 Cenová nabídka. 

 Reference – stavby obdobného charakteru. 

 Oprávnění k podnikání – prostá kopie výpisu z živnostenského, nebo obchodního 

rejstříku. 

 Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz 

příloha). 

 Nabídku vložte do obálky označené nápisem Oprava cesty „Pod Zvoničkou“, 

zalepte a na uzavření opatřete razítkem a podpisem uchazeče. 

 

 

. 

 

 

Ve Vrátkově, dne 19. března 2017           Ing. Václav Pažout 
 starosta   


