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OBEC PIČÍN tel./fax: 318 611 142 
Pičín 154 IČO: 00243035 
262 25  Pičín                                                                                e-mail: picin@quick.cz 

 

 

 

Výzva k podání nabídky 

za užití zásad § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, (dále jen zákon), Vás žádáme o zaslání závazné nabídky na 

zakázku malého rozsahu 

„Oprava místních komunikací v obci Pičín“ 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Obec Pičín 

Pičín 154 
262 25 Pičín 

IČ:00243035 
Kontaktní osoba: Josef Mezera, starosta obce 

 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:   
Oprava místních komunikací v obci Pičín 

Druh veřejné zakázky:                 Veřejná zakázka na stavební práce 

Místo dodávky:                         Pičín  
Předpokládaný objem zakázky:       3.500 m2 silnic 

Maximální předpokládaná cena zakázky: 1.000.000,- Kč bez DPH 
 

3. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je oprava místních komunikací v obci Pičín 

zahrnující tyto práce: úprava stávajícího podkladu, vyrovnání, povrch z 
drceného asfaltu, prolití. Předpokládaný termín provedení požadovaných 

prací je měsíc srpen- září 2014. 
 

Součástí nabídky musí být: 
- Vyplněný slepý výkaz výměr 

- Návrh smlouvy 
 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 výpis z Obchodního rejstříku 
 živnostenské oprávnění na požadované práce 

 
Požadované doklady mohou být předloženy v kopiích. Před uzavřením 

smlouvy je zadavatel oprávněn požádat uchazeče o originály nebo 
ověřené kopie dokladů, uchazeč je povinen je předložit. Doklady nesmí 

být ke dni prokázání kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. 
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5. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné podobě a 
v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy. Všechny listy 

nabídky (včetně příloh) doporučuje zadavatel očíslovat průběžnou číselnou 
řadou začínající číslem 1. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být 

svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy. 

Obálky s nabídkami budou zalepeny a zabezpečeny proti rozlepení a 
budou opatřeny nápisem „Oprava místních komunikací v obci Pičín - 

NEOTEVÍRAT". 
 

Povinné členění nabídky: 
 krycí list, který bude obsahovat: 

o název veřejné zakázky, 
o identifikační údaje zadavatele, 

o identifikační údaje uchazeče, 
o celkovou nabídkovou cenu  

o podpis (podpisy) v souladu s oprávněním osob jednajících za 
uchazeče 

 prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty 
 doklady prokazující oprávnění osob jednajících za uchazeče 

 doklady dle bodu 5 výzvy 

 návrh smlouvy včetně obchodních podmínek 
 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.  
 

6. Lhůta k podání nabídek a místo podání nabídek, zadávací lhůta 

Dotazy k předmětu zakázky lze podat e-mailem na adresu picin@quick.cz, 

telefonicky na 606 550 085 nebo písemně na adresu zadavatele. 
 

Nabídky lze zaslat písemně doporučeným dopisem na adresu zadavatele 
uvedeno v bodě 1 výzvy nebo doručit osobně na Obecní úřad na adrese 

zadavatele v úředních hodinách. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 
24.7.2014 do 10:00 hodin. 

 
Termín otevírání obálek je stanoven na den 24.7.2014 v 18:30 hodin na 

Obecním úřadě Pičín.  

 
Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 60 dnů po 

ukončení lhůty pro podání nabídek.  
 

7. Údaje o hodnotících kritériích 

Nabídky budou hodnoceny pomocí jednoho základního hodnotícího 

kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Hodnoceny budou pouze 
kompletní nabídky zpracované v souladu s bodem č.5. 
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8. Závěrečná ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez udání 
důvodu, případně odmítnutí všech nabídek. 

 
Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. Veškeré náklady 

související s vypracováním nabídky v rámci tohoto výběrového řízení 

včetně nákladů na účast v tomto výběrovém řízení nese uchazeč.  
 

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s tím, že veškeré údaje o jím nabízené 
ceně a podmínkách nabídky mohou být předmětem zveřejnění ze strany 

zadavatele. 
 

 
V Pičíně dne 7.7.2014 

 
 

 
 
                                RNDr. Lenka Kupková 

                                   místostarostka obce 
 

 

 
Příloha: slepý výkaz výměr  

 



výkaz -výmer-nabídka cen
Komunikace  úprava  povrchu Rmat  - Obec 

Pičín

Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]

Komunikace  ůprava  povrchu Rmat

Úprava pláně se zhutněním m2 3 500

vyrovnávka - štěrkodrť ŠD 0/32 tl. do 100mm m2 3 500

Vrstva z R-mat. tl. 100mm m2 3 500

Prolití a zadrcení povrchu z Rmat m2 3 500

Výšková úprava poklopu šachty a UV ks 17

cena celkem


