
                                                                       
 

Výzva k podání nabídky

č. TS – K5/2020

(Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, tato výzva k podání nabídky je současně
zadávací dokumentací)

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace
Sídlem: V Zahrádkách 1536/8

288 02 Nymburk
Zastoupený: Ing. Martin Netolický – ředitel TS
IČ: 00067041
DIČ: CZ00067041
Č.j.: 107/2020

Název zakázky: „Oprava úseků chodníku v ul. Jičínská“ 

zadavatel Vás vyzývá

k  předložení  nabídky  k  výše  uvedené  veřejné  zakázce  malého  rozsahu  na  stavební  práce
zadávané  na  základě  Směrnice  o  postupu  při  veřejných  zakázkách  N107  za  podmínek
uvedených dále.

1. Informace o předmětu zakázky: Předmětem zakázky je oprava chodníku v ul. Jičínská

část a) mezi křižovatkou s ul. Husova a křižovatkou s ul. 28. října,

část b) mezi křižovatkou s ul. 28. října a hranici rodinného domu č.p. 847/26,

část c) úsek mezi hranicemi pozemku číslo parcely 1399 a číslo parcely 1811/5 – viz přiložená
situace.

Rozsah  zakázky  spočívá  v  osazení  nových  obrub  chodníků,  odstranění  stávajícího  krytu  z
betonových dlaždic a zpevněných ploch a provedení pokládky nového krytu ze zámkové dlažby
včetně podkladních vrstev a je dán soupisem prací uvedeným v bodě 6.

2. Termín plnění: Je předmětem nabídky.
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3.  Dodatečné  informace:  Zájemci  o  zakázku  mohou  požadovat  dodatečné  informace  k
zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i e-mailová) a doručena na
adresu zadavatele, a to nejpozději 1.4.2020 do 12.00 hodin.

Výzva  k  uvedené  zakázce  je  uveřejněna  na  webových  stránkách  společnosti  Technických
služeb města Nymburka, příspěvková organizace www.ts-nymburk.cz . 

4. Lhůta pro podání nabídky: Nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát Technických
služeb města Nymburka, příspěvková organizace nejpozději do 7.4.2020  9:30 hodin. 

Nabídky zpracované v českém jazyce formou návrhu smlouvy s krycím listem,  svázané,  v
obálce  řádně  zajištěné  proti  samovolnému  otevření,  označené  názvem zakázky,  označením
uchazeče a nápisem Jičínská-  Neotvírat   – budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení
nabídky vždy v pracovních dnech od 6.30 hodin do 14.00 hodin, poslední den lhůty do 9,30
hodin,  v  kanceláři  Technických  služeb  města  Nymburka,  příspěvková  organizace  V
Zahrádkách 1536, 288 02 Nymburk,  sekretariát  pí.  Iveta  Michálková.  Na později  doručené
nabídky nebude brán zřetel. 

Kontaktní osoba: 
Michal Valenta
Tel.: 603 410 621
e-mail: mvalenta@ts-  ny  mburk.cz  

5. Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti:

Uchazeč doloží ve své nabídce:

• oprávnění  k  podnikání  na  celý  rozsah  plnění  zakázky,  v  kopii  -  výpis  z  veřejného
rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán, v kopii

• čestné prohlášení ke splnění způsobilosti podepsané osobou oprávněnou za uchazeče
jednat. Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z
posouzení a hodnocení nabídek.

6. Soupis prací: Realizace opravy úseků chodníku v ul. Jičínská

ZEMNÍ PRÁCE MJ MNOŽSTVÍ

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací

pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 935,4

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 1129,8

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 194,4
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Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 330

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1129,8

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1129,8

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm m2 165

Vyspravení  krytu  komunikací  po  překopech  plochy  přes  15  m2

obalovaným kamenivem tl 50 mm

m2 50,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl

přes 300 m2

m2 1129,4

dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 1119,4

dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm barevná m2 10

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do

lože z betonu prostého

m 330

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 330

Těsnění  spár  zálivkou za tepla  pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s

těsnicím profilem

m 330

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 41

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 676,587

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 676,587

Poplatek  za  uložení  stavebního  odpadu  na  recyklační  skládce t 82,500
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(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

Poplatek  za  uložení  stavebního  odpadu  na  recyklační  skládce

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 03 02

t 48,600

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 273,223

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 140,000

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 168,000

Příplatek  k  přesunu  hmot  tonážní  711  prováděný  bez  použití

mechanizace

t 0,056

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště … 1,000

Dopravní značení na staveništi … 1,000

Pronájmy ploch, objektů … 1,000

Svařovaná kari síť KA 17 oko 150x150 mm drát 4 mm kus 49,000

7. Hodnocení nabídek: Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková celková cena bez DPH. 

8.  Způsob  zpracování  nabídkové  ceny: Uchazeč  stanoví  nabídkovou  cenu,  která  bude
zpracována jako smluvní, pevná nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče
spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Uchazeč ocení zadavatelem poskytnutý soupis
prací,  který  je  pro  zpracování  nabídkové  ceny  závazný  Nabídková  cena  bude  uvedena  v
členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena
včetně DPH. Veškeré ceny budou uvedeny v Kč.
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9. Uchazeč ve své nabídce předloží:

a) Návrh smlouvy na dobu určitou s platností 1 rok od podpisu smlouvy, záruční doba na dílo
bude  minimálně  24  měsíců,  opatřený  razítkem  a  podpisem  osoby  oprávněné  za  uchazeče
jednat.

b) Prokázání způsobilosti viz. Bod 5.

c) Krycí list – dle přílohy.

d) Oceněný soupis prací – dle přílohy.

e) Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách - dle přílohy. 

10. Podmínky a práva zadavatele:

a) Úhrada zakázky bude základě faktur s uvedením měrných jednotek položek dle nabídkových
jednotkových cen se splatností 14 dnů vystavených po předání a převzetí  díla bez vad a
nedodělků. Zálohy zadavatel neposkytuje. Tyto platební podmínky jsou závazné a musí být
zapracovány do návrhu smlouvy o dílo.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení zrušit.

c)  Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  rozhodnout  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  po  schválení
výsledků výběrového řízení Radou města Nymburka.

d)  Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  odstoupit  od  podpisu  smlouvy  s  vybraným  uchazečem  v
případě,  že  uchazeč  neposkytne  součinnost  při  podpisu  smlouvy,  nebo uvede v nabídce
informace nebo poskytne doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení. 

e)  Zadavatel  si  vyhrazuje  právo,  uveřejnit  smlouvu uzavřenou na  veřejnou zakázku včetně
příloh, jejich změn a dodatků, výši uhrazené ceny za plnění zakázky.

f) Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

g)  Zúčastnění  uchazeči  obdrží  e-mailem  sdělení  o  případném  vyloučení  a  o  výběru
nejvhodnější nabídky.

V Nymburce dne  25. 3. 2020
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…………………………..  
Ing. Martin Netolický 

ředitel TS města Nymburk

 Příloha. 1. Krycí list nabídky

2. Vzor čestné prohlášení  o realizovaných zakázkách

3. Soupis prací

4. Situace

 kontrolu správnosti provedl: ……………………...
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