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

 

Výzva k podání nabídky 

V souladu s § 18 odst. 5 a 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  

„Oprava komunikací Obec Pičín“ 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Obec Pičín 

Pičín 154 

262 25 Pičín 

IČ:00243035 

Kontaktní osoby: RNDr. Lenka Kupková, starostka, tel. 737 489 877 

                             Stanislav Vokurka, místostarosta, tel. 602 264 311 

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:  Oprava komunikací Obec Pičín 

Druh veřejné zakázky:               Veřejná zakázka na stavební práce 

Místo dodávky:                Pičín  

Předpokládaný objem zakázky:                                 dle slepého výkazu výměr 

Maximální předpokládaná cena zakázky:               500.000,- Kč  

 

3. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je oprava místních komunikací v obci Pičín. Předpokládaný 

termín provedení požadovaných prací je květen - červen 2015. 

 

Součástí podmínek nabídky musí být: 

- Vyplněný slepý výkaz výměr 

- Návrh smlouvy 

 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

- výpis z obchodního rejstříku 

- živnostenské oprávnění na předmět poptávky 

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 prokázaní kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. 

 

5. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné podobě a v českém jazyce, nebude 

obsahovat přepisy a opravy.  

 

 



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 4 výzvy 

 návrh smlouvy včetně obchodních podmínek 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. Nabízená cena bude cenou konečnou.  

 

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 u 

kontaktních osob uvedených v bodě 1 nebo písemně na adresu zadavatele. 

 

Nabídky lze zaslat písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 výzvy, datovou 

schránkou nebo doručit osobně na Obecní úřad na adresu zadavatele v úředních hodinách. 

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 16. 4. do 15:00 hodin. 

 

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. 

 

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 1.4.2015 

 

 

RNDr. Lenka Kupková 

starostka obce 

 

 

Příloha: slepý výkaz výměr  

mailto:picin@quick.cz


Oprava komunikací Obec Pičín

Objednatel: Obec Pičín     Zhotovitel: 

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

SP: 1  SP

03. Obec Pičín - (U Petříků) č.6 (80 x průměr 3,5m) - recyklát

03..1. Vyrovnání nerovností recykl. materiálem t 6,050

03..2. Položení recyklovaného materiálu v tl. 6cm (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění m2 280,000

03..3. Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 5 kg/m2 vč. zadrcení m2 280,000

03. Celkem Obec Pičín - (U Petříků) č.6 (80 x průměr 3,5m) - recyklát 0,00

04. Obec Pičín - (za Bedřichovými) č.7 (50 x průměr 3,5m) - recyklát

04..1. Vyrovnání nerovností recykl. materiálem t 3,780

04..2. Položení recyklovaného materiálu v tl. 6cm (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění m2 175,000

04..3. Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 5 kg/m2 vč. zadrcení m2 175,000

04. Celkem Obec Pičín - (za Bedřichovými) č.7 (50 x průměr 3,5m) - recyklát 0,00

05. Obec Pičín - (u Kubatů) č.1 (150 x průměr 3,5m) - nový povrch

05..1. Řezání stávajícího asfaltu pro napojení nového m 5,000

05..2. Bourání původního asfaltu s naložením a odvozem v místě do 2km m2 5,000

05..3.
Vybagrování současného zaježděného materiálu do hloubky cca 10cm + ruční dočištění s naložením a odvozem mat. v 

místě do 2km
m2 525,000

05..4. Výšková úprava kanalizační šachty ks 1,000

05..5. Srovnání nivelity po bagrování potažením recyklovaného materiálu (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění t 37,800

05..6. Položení nového asfaltového povrchu ABS I v tl. 6cm (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění m2 525,000

05. Celkem Obec Pičín - (u Kubatů) č.1 (150 x průměr 3,5m) - nový povrch 0,00

06. Obec Vršek - (u Kafků) č.4 (40 x průměr 3,5m) - recyklát

06..1. Vyrovnání nerovností recykl. materiálem t 3,020

06..2. Položení recyklovaného materiálu v tl. 6cm (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění m2 140,000

06..3. Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 5 kg/m2 vč. zadrcení m2 140,000

06. Celkem Obec Vršek - (u Kafků) č.4 (40 x průměr 3,5m) - recyklát 0,00

07. Obec Vršek - (k Rudolfovům) č.10 (70 x průměr 3,5m) - recyklát

07..1. Řezání stávajícího asfaltu pro napojení nového m 5,000

07..2. Bourání původního asfaltu s naložením a odvozem v místě do 2km m2 5,000

07..3.
Vybagrování současného zaježděného materiálu do hloubky cca 10cm + ruční dočištění s naložením a odvozem mat. v 

místě do 2km
m2 245,000

07..4. Výšková úprava kanalizační šachty ks 1,000

07..5. Srovnání nivelity po bagrování potažením recyklovaného materiálu (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění t 17,640

07..6. Položení nového asfaltového povrchu ABS I v tl. 6cm (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění m2 245,000

07. Celkem Obec Vršek - (k Rudolfovům) č.10 (70 x průměr 3,5m) - recyklát 0,00

08. Obec Vršek - (u Lakovny) č.2 (65 x průměr 3,5m) - nový povrch

08..1. Řezání stávajícího asfaltu pro napojení nového m 5,000

08..2. Bourání původního asfaltu s naložením a odvozem v místě do 2km m2 5,000

08..3.
Vybagrování současného zaježděného materiálu do hloubky cca 10cm + ruční dočištění s naložením a odvozem mat. v 

místě do 2km
m2 227,500

08..4. Výšková úprava kanalizační šachty ks 1,000

08..5. Srovnání nivelity po bagrování potažením recyklovaného materiálu (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění t 16,380

08..6. Položení nového asfaltového povrchu ABS I v tl. 6cm (strojně finišerem) vč. dopravy a hutnění m2 227,500

08. Celkem Obec Vršek - (u Lakovny) č.2 (65 x průměr 3,5m) - nový povrch 0,00

SP: 1 Celkem  SP 0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací
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Oprava komunikací Obec Pičín

Objednatel: Obec Pičín     Zhotovitel: 

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

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Celkem Oprava komunikací Obec Pičín 0,00
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