
Výzva k předložení cenové nabídky

V  souladu  s  ustanovením  §  27  písmena  b)  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, v zájmu uzavřít příslušnou Smlouvu o dílo a dosáhnout jejího řádného
splnění,  Vás  vyzýváme  jako  možného  dodavatele  k  podání  cenové  nabídky  na  realizaci  veřejné
zakázky malého rozsahu:

„Oprava místních komunikací“

Podle výše uvedeného zákonného ustanovení využil zadavatel svého práva a tuto veřejnou zakázku
malého  rozsahu  (VZMR)  nezadává  podle  zákona  o  veřejných  zakázkách,  postupuje  dle  Metodiky
zadávání veřejných zakázek MMR ČR, dle platného právního stavu. 

1. Zadavatel:
Název obce: Obec Kunějovice
Sídlo obce: Obecní úřad, č. p. 28, 330 35 Kunějovice 
IČ: 00573086
DIČ: CZ00573086
Starosta: Miloslav Novák
Email: kunejovice@post.cz
Kontaktní osoba, tel.: Helena Ludvíková, tel.: 604 564 742 
(dále jen „obec“)

2. Předmět zakázky:
Předmětem  zakázky  je  nabídka  ceny  za  provedení  díla  na  realizaci  akce  „Oprava  místních
komunikací“.
Specifikace díla: viz. příloha

3. Požadavky, hodnotící kritéria:
V  nabídce,  v  podobě  dle  bodu  5,  je  třeba  předložit  návrh  ceny  za  provedení  díla.
Hodnotícími kritérii jsou: 80% nabídková cena, 10% záruka na dílo, 10% doba trvání díla. 

4. Termín a místo plnění:
Dílo bude zhotoveno do: 1. 1. 2018
Místem plnění je: Obec Kunějovice, k. ú. Kunějovice

5. Podoba nabídky:
Nabídka musí mít podobu ocenění dodávky dle přílohy. 

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena bude zpracována v Kč včetně DPH, s tím, že kryje veškeré náklady dodavatele. 
Nabídkovou  cenu  lze  překročit  pouze  v  případě,  dojde-li  v  průběhu  plnění  veřejné  zakázky
ke změně sazeb DPH. 
Nabídková cena bude uvedena ve formuláři přílohy výzvy v tomto členění:

a) celková cena díla v Kč bez DPH,
b) vyčíslení DPH 21%,
c) celková cena díla včetně DPH 21%.



7. Lhůta pro podání nabídky:
Nabídku  je  možné  podat  ve  lhůtě  do  02.  10.  2017 (pondělí)  do  12  hodin,  osobně  nebo  poštou
na adresu: Obec Kunějovice, Obecní úřad, č. p. 28, 330 35 Kunějovice.

8. Prohlídka míst oprav komunikací
Před podáním nabídky  je  možné  se seznámit  se  stavem a podmínkami  míst  pro  opravy  výtluků,
překopů, prasklin a dalších poruch asfaltových komunikací. Součinnost k prohlídce míst oprav zajistí
zadavatel na žádost dodavatele. 

9. Způsob podání nabídky:
Nabídku lze podat do skončení lhůty uvedené v bodě 7. v písemné formě, v zalepené obálce,
s oceněním prací dle rozpočtu. Na obálce se vyznačí nápis „Oprava komunikací – neotvírat“.

10. Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel  vybere  nabídku  splňující  podmínky  výzvy,  tj.  ocenění  oprav  částí  asfaltových  povrchů
s  nabídkovou  cenou,  zárukou na  dílo,  dobou  trvání  díla.  Oceněná  specifikace  díla  bude  přílohou
uzavřené Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

V Kunějovicích 29. 08. 2017

………………………………………..
Miloslav Novák
 starosta obce



Příloha výzvy

SPECIFIKACE DÍLA, 
rozpočet plánované akce: „  OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  “
Zadavatel: OBEC KUNĚJOVICE                            Zhotovitel:
                                                                                IČO:

Popis: položky – materiál / typ / návrh technologie oprav / výkon MJ Počet
MJ

Cena 
/MJ 

Cena
celkem

MÍSTNÍ KOMUNIKACE, LOKALITA - OBEC KUNĚJOVICE: 
Opravy ( záplaty )

m2 280

 Stavební práce

 Frézování současného porušeného živičného krytu v tl. 5cm 

 Zametení vyfrézovaných ploch 

 

Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,5kg/m2 

 Vyrovnávky podkladu v lokálních defektech komunikace 

 Pokládka asfaltového betonu vrstva obrusná ACO 11S z nemodifikovaného asfaltu 

 Zalití styčných a pracovních spár asfaltovou emulzí + posyp vápencem 

m2 0,- 0,- 0,-

m2 0,- 0,- 0,-

kg/t/m2 0,- 0,- 0,-

kg/t/m2 0,- 0,- 0,-

m2

m

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

V průběhu prací odvoz sutě do 1km do km 0,- 0,- 0,-

Cena celkem bez DPH 0,-

DPH 21% 0,-

Cena celkem včetně DPH 21% 0,-

Záruka na dílo:

Doba trvání díla:


