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VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00295647, jako zadavatel,
Vás vyzývá v souladu s vnitřními pravidly města Velká Bíteš určujícími postup zadávání veřejných zakázek
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

1) Název zakázky
„Chodníky a osvětlení přechodu pro chodce, ul. Kpt. Jaroše“
2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou veškeré práce nutné ke
zhotovení chodníků, úprav sjezdů a osvětlení přechodu pro chodce v ul. Kpt. Jaroše ve Velké
Bíteši v rozsahu podle dokumentace veřejné zakázky a přiloženého soupisu prací. Výsledkem
veřejné zakázky bude uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem.
Předmět díla je složen z těchto dílčích stavebních objektů:
Stavba: I/37 Velká Bíteš, ul. Kpt. Jaroše
SO 151 Úprava chodníků
SO 151.1 Chodník vpravo v km 0,000 – 0,100
SO 151.2 Předláždění chodníku vlevo v km 0,075 77 – 0,083 77
SO 151.3 Předláždění chodníku vlevo v km 0,089 32 – 0,097 32
SO 151.4 Předláždění chodníku vlevo v km 0,207 73 – 0,210 50
SO 151.5 Předláždění chodníku vlevo v km 0,275 36 – 0,278 78
SO 151.8 Úprava sjezdu v km 0,367 55
SO 151.9 Úprava sjezdu v km 0,384 87
SO 151.10 Úprava sjezdu v km 0,411 22
SO 151.11 Úprava sjezdu v km 0,429 40
SO 151.12 Úprava sjezdu v km 0,506 55
SO 451 Osvětlení přechodu pro chodce
V rámci stavby bude proveden nový úsek chodníku od ulice Za Loukama k ulici Zmola a několik
dílčích chodníkových úprav vyvolaných souvisejícími akcemi SVK Žďársko a ŘSD ČR. Veřejné
osvětlení přechodu je řešeno na ocelových bezpaticových stožárech 6 m vysokých s obloukovým
výložníkem 4m. Stožáry budou mít pilotový základ o hloubce 2,5 m. Osvětlení je napojeno ze
stávajících rozvodů VO. Chodníkové úpravy zahrnují i úpravu sjezdů k nemovitostem.
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3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad realizace I. etapy v rozsahu od křižovatky se silnicí II/602 po ul. Lípovou v období od
07.04.2015 do 15.06.2015, realizace II. etapy od odbočení do ul. Lípová po konec zástavby
v termínu 17.08.2015 – 15.10.2015 po řádném ukončení zadávacího řízení a v koordinaci se
zhotoviteli souvisejících staveb na ul. Kpt. Jaroše. Místem plnění je ulice Kpt. Jaroše ve Velké
Bíteši. Stavba bude realizována na staveništi zhotovitelů akcí „I/37 Velká Bíteš, ul. Kpt. Jaroše“
(ŘSD ČR) a „Velká Bíteš, ul. Kpt. Jaroše – vodovod a kanalizace“ (SVK Žďársko).
4) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle výše nabídkové ceny. Kritériem hodnocení je nabídková
cena v Kč bez DPH.
Popis kritérií:
1. Celková nabídková cena bez DPH
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro daný rozsah plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Platnost
nabídkové ceny je 12 měsíců od podání nabídky.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :
- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
- Součástí nabídky musí být oceněný položkový rozpočet včetně celkové rekapitulace
zpracovaný na základě přílohy č.1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva, příloha č.1 – soupis stavebních prací,
dodávek a služeb a projektová dokumentace včetně dokladové části. Zadavatel neposkytuje
zálohy, fakturace je možná po dodání a přejímce provedených prací.
Pro vytvoření oceněného soupisu prací uchazeč závazně použije dodaný soupis prací v
elektronické podobě. Uchazeč je odpovědný za správné ocenění a vyplnění položek celého
soupisu prací, včetně položek: ostatní rozpočtové náklady a vedlejší rozpočtové náklady. Tyto
položky jsou součástí celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
6) Místo pro podání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek
Nabídky uchazeč doručí osobně nebo poštovní přepravou na adresu : Město Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 27. března 2015 do 08.00 hodin. Za okamžik převzetí
nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. března 2015 od 08.00 hodin v zasedací
místnosti městského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš za
přítomnosti uchazečů.
7) Informace o výsledku veřejné zakázky
Uchazeči budou o výsledku veřejné zakázky informováni písemně.
8) Zadávací dokumentace, seznámení s místem plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Uchazeč má možnost seznámení se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky
před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění se uskuteční individuelně po dohodě s kontaktní
osobou.
Kontaktní osobou ve věcech veřejné zakázky a kompletní zadávací dokumentaci v elektronické
podobě poskytne uchazeči na vyžádání Ing. arch. Petr Ondráček, tel. 566 789 132, 725 326 657,
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e-mail: petr.ondracek@vbites.cz.
Dokumentace veřejné zakázky a případné dodatečné informace budou zveřejněny na webovém
portálu města Velká Bíteš v sekci veřejné zakázky. http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-asamosprava/aktualni-verejne-zakazky
9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce a bude obsahovat:
• Vyplněný krycí list nabídky
• Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list apod.), včetně výpisu z obchodního
rejstříku, je-li zapsán, doklady mohou být doloženy jako prosté fotokopie (bez ověření)
• Čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou
• Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, s uvedenou nabídkovou
cenou
• Oceněný položkový rozpočet vytvořený podle přílohy č.1 – soupis stavebních prací, dodávek a
služeb, s podrobným členěním na jednotlivé položky s uvedením cen za jednotku (m, m2, ks,
km).
Nabídky musí být podané v písemné podobě v uzavřených obálkách zřetelně označené
„NEOTEVÍRAT! Veřejná zakázka – Chodníky a osvětlení přechodu pro chodce, ul. Kpt.
Jaroše“ Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

10) Podmínky a práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo :
• Odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
• Zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu nejpozději do uzavření smlouvy
• Změnit termín a rozsah plnění díla, variantní řešení zadavatel nepřipouští
• Zadavatel si vyhrazuje právo s vybraným uchazečem jednat o obsahu smlouvy o dílo
• Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy
• Vyloučit nabídku uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem
neúplná nebo nesplňuje po obsahové stránce podmínky uvedené ve výzvě
• na uveřejnění uzavřené smlouvy o dílo na internetových stránkách města Velká Bíteš a na
profilu zadavatele v souladu s ust. § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění

………………………………….

Ing. Milan Vlček
starosta města Velká Bíteš
Přílohy
Příloha č.1 - Soupis prací (40 listů)
Příloha č.2 - Krycí list nabídky (1list)
Příloha č.3 - Čestné prohlášení (1 list)
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo (11 listů)
Příloha č.5 – Projektová dokumentace včetně dokladové části (poskytována na vyžádání)

Digitálně podepsal Ing. Milan Vlček
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