
 

O B E C   K U N Ě J O V I C E                                                                                        
Kunějovice 28, 330 35 Líšťany, CZ 0325 Plzeň-sever      

 
L 69/05/12                                                                                                                                                                                                 

ADM/VZMR-02//05/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zákonem                         

č. 183/2006 Sb., o obcích, v platném znění, 

vypisuje 

 poptávkové řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

´RENOVACE CHODNÍKŮ v obci Kunějovice.´  

 

 

1. Vymezení předmětu zakázky  

Předmětem veřejné zakázky je renovace chodníků v obci Kunějovice v rozsahu dle zadávací 

dokumentace, viz bod 12.  

2. Způsob a lhůty plnění zakázky                           
                                                                                                                                                                                 

Zadavatel požaduje od uchazeče v rámci nabídky doložit popis postupu a časovou  náročnost  prací.                                                                                                                                                          

 

       3. Zadávací podklady, forma a obsah nabídky 

 

3.1 Zadávací dokumentace se sestává z této výzvy, základních identifikačních údajů o obci a bodu 12.                                                                                                                                                         

3.2 Veškeré informace o výše uvedené akci bude podávat starosta obce, viz. bod 11. 

3.3 Soutěž bude probíhat formou vyzvané soutěže.                                                                                                                                                                                                                 

3.4 Povinný obsah nabídky:                                                                                                                                        

- Krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Návrh smlouvy o dílo včetně smluvních sankcí v případě neplnění povinností kteroukoliv                                

ze smluvních stran                                                                                                                                                  

-  Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (bod 4)                                                                                                       

3.5 Krycí list bude obsahovat:                                                                                                                                         

- identifikaci vyzvaného dodavatele (jméno, název firmy, statutární zástupce, adresa,   
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  IČ, telefon)                                                                                                                                                                    

- nabídkovou cenu včetně DPH. Nabídková cena je cena maximální, nejvýše přípustná pro tuto   

  zakázku                                                                                                                                                        

- termín plnění (v měsících, limit ….. bez časů na pořizování) 

4. Základní kvalifikační kriteria, prokázání oprávnění k podnikání 

                                                                                                                                                            

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předkládá uchazeč formou kopií. 

Vybraný uchazeč může být požádán o doložení aktuálních resp. platných dokladů prokazujících 

splnění kvalifikačních předpokladů či jejich ověřených kopií. 

Je-li zadavatelem vyžádáno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče 

(elektronický podpis), v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie 

zmocnění této osoby součástí dokladu, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů tím, že předloží (formou prostých 

kopií): 

- výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní zapsán, ne starší 90 dnů,                                                                                                                                                       

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 

zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kopie daňových 

registrací,                                                                                                                                           

- výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců společnosti ne starší 6 měsíců,                                                                     

- čestné prohlášení - na majetek firmy není vyhlášen konkurz, není soudem zahájeno konkurzní nebo 

vyrovnávací řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce                            

a není jako právnická osoba v likvidaci; firma není v současné době v jiných smluvních vztazích 

dlužníkem vůči zadavateli zakázky,                                                                                                                     
- písemné prohlášení statutárních zástupců uchazeče, že firma nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky a nemá závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení, všeobecného zdravotního pojištění 

a nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti; nebo                                                                                                                                         

- potvrzení správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti ne starší tří měsíců,                                            
- potvrzení finančního úřadu o stavu osobních daňových účtů společnosti dle jednotlivých daní                      

(tzv. doklady o bezdlužnosti ) ne starší tří měsíců ,                                                                                                                          

- kopie platné pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti. 

 

 

Pozn.:  doklady takto označené budou doloženy v originále nebo ve stejnopisu s úředním ověřením 

jeho pravosti, neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, bude zadavatelem vyloučen 

z účasti v dalším jednání o zakázce. Pokud nabídku předkládá více osob společně, prokáže každá 

z těchto osob kvalifikační předpoklady v celém rozsahu. Z předložených dokladů musí být 

jednoznačně zřejmé, kdo je za uchazeče oprávněn nabídku podat, uzavřít dohodu o společném podání 

nabídky, jakož i činit právní úkony související s výběrovým řízením.  

 



3 

 

 

5. Společná nabídka více uchazečů  

 

Podává-li nabídku společně více uchazečů, musí v nabídce předložit listinu (smlouvu o sdružení), 

přičemž jeden z uchazečů musí být označen jako hlavní dodavatel a musí mu v ní být udělena plná 

moc k jednání za ostatní uchazeče podávající společnou nabídku ve všech záležitostech, týkajících se 

poptávkového řízení, uzavření smlouvy a jejího plnění. Všichni uchazeči musí splnit základní 

kvalifikační kriteria a prokázat oprávnění k podnikání dle bodu 4. 

 

6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny  

 
Podkladem ke strukturovanému zpracování nabídkové ceny je zadávací dokumentace, která je součástí 

tohoto dokumentu (bod 12).  

 
 

7. Platební podmínky  

 

7.1 Platby za provedené práce budou uskutečňovány na základě řádné faktury vystavené vybraným 

uchazečem dle soupisu provedených prací a po jejich převzetí odpovědným pracovníkem zadavatele. 

Splatnost daňových dokladů - faktur bude 30 dnů od jejich převzetí zadavatelem. Nabídková cena je 

stanovena jako nejvýše přípustná, kterou nelze překročit mimo ustanovení uvedených v bodu 8. 

7.2 Veškeré náklady spojené se zpracováním a předložením nabídky nese vyzvaný uchazeč.  

8. Podmínky, při jejichž naplnění je možné překročit nabídkové ceny 

8.1 Dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změně sazeb DPH, či jiných zákonných ustanovení, 

majících na cenu přímý vliv,  

8.2 bude-li zadavatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci. Jedná se tedy pouze o zadavatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací 

dokumentace. 

 

9. Hodnotící kritéria  

 
Celková nabídková cena včetně DPH (100%). 

 

10. Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek  
 

10.1 Soutěžní lhůta končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami, které se uskuteční dne                            

1. 6. 2012 v 18.00 hodin na adrese Kunějovice 28, 330 35 Plzeň – sever, Česká republika.                                         

Uchazeči podají (osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání) 

svoji nabídku v uzavřené obálce, zřetelně označené nápisem „ NEOTVÍRAT – Veřejná zakázka  - 

Renovace chodníků Kunějovice“.     
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10.2 Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.  

10.3. Klad listů – jednotlivé listy v nabídce budou poskládány takto, v tomto pořadí : 

každý jednotlivý list (včetně přebalových listů, či listů oddělujících) nabídky bude v pravém dolním 

rohu viditelně a čitelně označen pořadovým číslem listu a na prvním listě bude údaj o celkovém počtu 

listů.  

10.4. Obálka musí být na uzavření opatřena razítky a podpisy osob oprávněných jednat jménem 

uchazeče tak, aby jako celek splňovala náležitosti smlouvy. 

10.5.    Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě viz bod 10. 1, nebudou do veřejné 

zakázky zařazeny.  

10.6. Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní 

obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.  

 
 

11. Základní informace o zadavateli a pověřené osobě  

 
11.1 Jméno společnosti: Obec Kunějovice, zastoupená starostou Miloslavem Novákem                              

11.2  Právní forma: OVM 

11.3 Adresa společnosti: Kunějovice 28, 330 35 Líšťany, Plzeň - sever                                                                       

11.4 Tel.: 377 927 070  

11.5  IČ:  00573086 

11.6  DIČ: CZ00573086 

11.7  Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči: Miloslav Novák,  obec@kunejovice.cz  

 
 

12. Zadávací dokumentace  

 

12.1 Místem a předmětem plnění  

zakázky je chodníková plocha začátku obce od č. p. 42 k č. p. 44 (u obecního úřadu) a od č. p. 24                             

k č. p. 1 (u zámku), v zámkové dlažbě přírodní. 

12.2 Posouzení stávajícího stavu   

Povrch chodníků asfaltový je nerovný, v mnoha místech výškově propadlý s trhlinami.                                        

Chodníky jsou ohraničeny obrubníky s hranou nové vozovky a hradbami pozemků rodinných domů. 

Některé oplocení je ve špatném technickém stavu. Předpokládáme, že při demontáži stávajícího 

asfaltového povrchu a přípravy podloží chodníku dojde ke zborcení podezdívek plotů a to částečně 

nebo úplně. Dalšími nedostatky jsou zasahující schody ze soukromých pozemků na obecní (chodníky) 

a také zbudované pomocné opěrné obetonování plotových zdí. V chodnících jsou zabudovány sloupy 

telekomunikací a vpusti revizní a sběr pro povrchovou vodu. 

 

 

mailto:obec@kunejovice.cz
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12.3 Technologický postup  

- Zábor chodníků, dopravní značení (zpomalovací značení práce na silnici atd.)                                                                         

- Demontáž stávajícího povrchu a obruby (silniční obrubníky), likvidace                                                                                 

- Vybrání podloží                                                                                                                                                                   

- Nové podloží, hutnění, renovace vpustí                                                                                                   

- Osazení „přídlažby“ a nových obrubníků                                                                                                                     

- Položení nové dlažby 

Práce budou probíhat etapově po úsecích z důvodu dopravního omezení.  

12.4 Plán prací a dodávek   

Zemní práce při montážích, vytrhání obrub, řezání asfaltového krytu, odkopávky a prokopávky, fólie, 

dopravní značení, přesuny sutí (odvoz a uložení na skládku), zalití spáry asfaltovou zálivkou, hutnění 

pláně, dodávka a osazení silniční a zálohové obruby, výšková úprava uličních vpustí, dlažby 

pozemních ploch – kladení zámkové dlažby tl. 60 mm – TBX Ičko – přírodní, vrstva ze ŠD tl. 2 x 100 

mm, podkladní vrsty – podklad ze štěrkodrti. 

12.5 Výkaz výměr 

Chodníková plocha ´u Obecního úřadu´ m.j. Množství  

   

    

1 Vytrhání obrub m 150,00 

2 Vybourání asfaltového krytu m2 313,00 

3 odkopávky m3 69,00 

4 odvoz a uložení na skládku  t 198,45 

5 řezání asfaltového krytu m 150,00 

6 zalití spáry asf. zálivkou m 150,00 

7 hutnění pláně m2 313,00 

8 dodávka a osazení silniční obruby m 150,00 

9 dodávka a osazení zálovové obruby m 30,00 

10 výšková úprava uličních vpustí ks 3,00 

11 zámková dlažba tl. 60 mm - TBX Ičko - přírodní m2 313,00 

12 vrstva ze ŠD tl. 2 x 100 mm m2 313,00 

Chodníková plocha ´u zámku´ m.j. Množství  

   

    

1 Vytrhání obrub m 115,00 

2 Vybourání asfaltového krytu m2 161,00 

3 odkopávky m3 36,00 

4 odvoz a uložení na skládku  t 104,74 

5 řezání asfaltového krytu m 120,00 

6 zalití spáry asf.zálivkou m 120,00 

7 hutnění pláně m2 161,00 

8 dodávka a osazení silniční obruby m 120,00 

9 dodávka a osazení zálovové obruby m 0,00 

10 výšková úprava uličních vpustí ks 0,00 

11 zámková dlažba tl. 60 mm - TBX Ičko - přírodní m2 161,00 

12 vrstva ze ŠD tl. 2 x 100 mm m2 161,00 
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12.6  Vypracování koordinačního plánu, harmonogramu pro obyvatele obce, přístupy 

k pozemkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12.7   Dotazy budou podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu                                             

obec@ kunejovice.cz . V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČO,                           

sídlo firmy. 

12.8    Na všechny dotazy bude odpovězeno všem uchazečům, kteří obdrželi zadávací dokumentaci 

současně výhradně prostřednictvím e-mailu, na adresu, kterou uchazeč uvedl v bodě 3.5.  

12.9    Prohlídka předmětu zakázky bude  umožněna po telefonické dohodě.                                                         

Na této prohlídce bude umožněno klást dotazy a odpovídat na ně.  

12.10  Nabídková cena bude uchazečem uvedena v souhrnu ve variantě s konceptem v členění 

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatná DPH (sazba DPH 20%)                            

a nabídková cena včetně DPH. 

12.11   Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s realizací předmětu plnění 

veřejné zakázky, včetně nákladů na ubytování, dopravu, technické prostředky a také všechny práce                             

a dodávky nezbytné pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky. 

12.12   Nabídku a požadované doklady k prokázání splnění kvalifikace, Krycí list a Smlouvu                     

o dílo, je uchazeč povinen podat písemnou formou v souladu se zadávacími podmínkami, výhradně 

v českém jazyce. Musí být sešita jako neoddělitelná a podepsána uchazečem v uzavřené obálce.  

 13. Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče, závěrečná ustanovení 

 13.1 Průběh výběrového řízení bude probíhat pod dohledem hodnotící komise, která se bude   

                          skládat z členů zastupitelstva obce a  ke schválení vítězného předkladatele nabídky se rovněž  

                          rozhodne v zastupitelstvu obce ( 1. 6. 2012 ).  

 

 13.2 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž (se zákonným důvodem). 

 

 13.3 Zrušení soutěže bude provedeno stejným způsobem jako její vypsání (vyrozumění 

 vyzvaným). 

13.4 Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplnit nebo upřesnit v průběhu soutěže podmínky,                       

             a to písemným sdělením všem vyzvaným. 

 

 13.5 Zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení soutěže neuzavřít smlouvu o dílo s žádným 

 z uchazečů. 

13.6      Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu   

             veřejné zakázky. 

 

13.7 Zájemce o zakázku je povinen v pleném rozsahu a bez úprav či změn respektovat 

 zadávací podmínky a v rámci nabídky předložit veškeré dokumenty požadované touto 

 výzvou. 

13.8     Zadavatel má právo ověřovat a upřesňovat údaje uváděné v nabídkách a jednat  

            s uchazečem za účelem získání dalších doplňujících informací potřebných k určení  

            pořadí výhodnosti nabídek. 

 

mailto:obec@kunejovice.cz
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13.9     Zadavatel si vyhrazuje právo jednat po vybrání nejvhodnější nabídky o konečném znění 

smlouvy o dílo (návrhem smlouvy o dílo zařazeným v nabídce nevzniká právní vztah). 

13.10     Účastníkům veřejné zakázky nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí 

v poptávkovém řízení ( uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky, z předané 

nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky ). 

 

 

 

V Kunějovicích dne 4. května 2012    

                    
 

 

Miloslav N o v á k 

                                                                                                                                 starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. května 2012 //schváleno: 4. 5. 2012 / účinnost od: 4. 5. 2012 

Jméno a podpis: Ludvíková/EÚD-85/05/12 

Datum sejmutí z úřední desky: 2. června 2012 

Jméno a podpis / zodpovídá: Ludvíková Helena 

 

 
Vytvořeno:  4. 5. 2012 / změněno:               | Zveřejněno: 4. 5. 2012 | El. úřední deska od-do: 4. 5. 2012 - 2. 6. 2012 | |  



 



KRYCÍ LIST NABÍDKY 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

 

RENOVACE CHODNÍKŮ 

 

 

 

 

A. Dodavatel 

 

Název: 

 

Adresa: 

 

Pověřený zástupce: 

 

Telefon/fax: 

 

E-mail: 

 

 

 

Nabídková cena: 

 

V nabídkové ceně (včetně DPH) jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení prací po celou  

dobu plnění: 

 

Celková cena ……………………………………………….. 

 

Termín zpracování: 

 

(v měsících) …...................................................................... 

 

 

 

 

 

                                                                                              …………………………….. 

                                                                                                   razítko a podpis  

 

         …………………….. 

         datum 
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