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Výzva k podání nabídky – Oznámení o zahájení výběrového řízení

pro veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce dle § 27 písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadávanou postupem dle
ust. § 31 zákona, při dodržení zásad dle ust. § 6 zákona. Zadání této zakázky je v souladu se Směrnicí města
Košťany „Zadávání veřejných zakázek mimo zákon č. 134/2016 Sb.“. Pokud je v této výzvě obsažen odkaz
na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle takového ustanovení použit zadavatelem VZMR pouze jako
dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení (kterou je však povinen účastník splnit), ač zadavatel
postupuje dle ust. § 31 zákona.
1. Název veřejné zakázky
Stavba účelové komunikace na p.p.č. 376/24 v k.ú. Košťany
1.1. Identifikační údaje o zadavateli: Město Košťany
se sídlem:
Teplická 297, 417 23 Košťany
IČ:
00266400
Kontaktní osoba:
Ing. Radek Vraný
Adresa internetového profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00266400
1.2. Popis veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je realizace projektu zaměřeného na výstavbu nové
přístupové komunikace do průmyslového areálu HEVA. Nová účelová komunikace je napojena na
stávající účelovou komunikaci na p.p.č. 158/28, vedena je přes bývalý železniční násep podél stávající
vozovky, jejíž úsek bude nově součástí účelové komunikace, ukončena je na hranici areálu. Celková
pracovní délka úseku je 220,40 m. Předpokládaná intenzita provozu nákladních automobilů je do 10
NA/24 hod. Vozovka nové účelové komunikace bude jednopruhová pruhová, obousměrná. Stavba
vyvolá přeložky nebo ochranu dotčených inženýrských sítí (NN a VN, sdělovací vedení, kanalizační
stoka).
Konstrukce vozovky je navržena s ohledem na předpokládané dopravní zatížení - dle TP 170 jako D1N-2-TDZ VI-PIII, tj. TNV = do 15 TNVk/ 24 hod, návrhová životnost 20 let. Povrch vozovky je
navržen z asfaltového betonu s konstrukcí tl. 390 mm.
1.3. Klasifikace předmětu VZ: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace, CPV: 45233000-9
1.4. Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:
2,119 mil. Kč
1.5. Lhůta pro podání nabídek:
28. 1. 2022, do 9:00 hod.
1.6. Místo pro podávání nabídek:
Městský úřad Košťany, Teplická 297, 417 23 Košťany
1.7. Jazyk pro podávání nabídek:
český
1.8. Otevírání obálek:
28. 1. 2022, od 9:10 hod., Městský úřad Košťany
1.9. Hodnotící kritérium:
Ekonomická výhodnost nabídek: nejnižší nabídková cena vč. DPH
Zadavatel stanovuje jako požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
a) splnění základních způsobilosti dodavatele – čestné prohlášení,
b) splnění profesní způsobilosti dodavatele - výpis z obchodního rejstříku; doklad o oprávnění
k podnikání (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování), doklad osvědčující odbornou
způsobilost účastníka (osvědčení o autorizaci autorizované osoby v oboru „Pozemní stavby“ nebo
autorizované osoby v oboru „Dopravní stavby“ (v případě autorizovaného technika nebo stavitele je
požadován obor nekolejová doprava) ).
c) technická kvalifikace - seznam významných stavebních prací obdobného charakteru (výstavba
nových komunikací nebo rekonstrukce komunikací) provedených dodavatelem v posledních 5
letech. Seznam účastník doloží formou originálu čestného prohlášení s uvedením rozsahu stavebních
prací vč. uvedení ceny, místa a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele těchto zakázek:
• 3 stavební práce zaměřené na výstavbu nové nebo na rekonstrukci stávající komunikace
s asfaltobetonovým krytem o ploše min. 800 m2 pro každou jednu stavbu.
Podrobnější specifikace dokladů prokazující splnění kvalifikačních předpokladů jakož i požadavky na
prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je předána spolu s touto výzvou vyzvaným účastníkům. Případní další účastníci si
zadávací dokumentaci vyžádají písemnou žádostí zaslanou zadavateli, a to na adresu a k rukám kontaktní
osoby: Eurokom plus, s.r.o., Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín, e-mail:
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vrany@eurokomplus.cz, GSM +420724889415 (dále jen kontaktní osoba) - zadávací dokumentace bude
účastníkům zaslána poštou, v elektronické podobě na CD nosiči nejpozději třetí pracovní den od doručení
písemné žádosti.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o
poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek, na níže uvedenou adresu osoby zajišťující organizaci zadávacího řízení:
Eurokom plus s.r.o., Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín, e-mail: vrany@eurokomplus.cz, GSM
724 889 415.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Délka zadávací lhůty, po kterou jsou dodavatelé vázáni svou nabídkou, je stanovena na 90 dní.
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje, Místa jsou veřejně přístupná.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Košťany dne 11. 1. 2022
…………………………………………….
Tomáš Sváda, starosta města
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