
 
 

VÝZVA  K  PODÁNÍ  NABÍDKY  
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem 

 
 

Opravy komunikací a zpevněných cest  
v areálu Domova pod hradem Žampach 

 
 

 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Vymezení plnění zakázky: 
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby:  

„Opravy vozovek a zpevněných cest v areálu Domova pod hradem Žampach“, 

  

Jedná se o následující rozsah: 

- Oprava vozovek bude prováděna na místních komunikacích a zpevněných cestách 
v areálu domova 

- Bude provedeno odfrézování vozovky 8cm v celé šíři a délce dle jednotlivých úseků 
vymezených v dodaném mapovém podkladu (celkové plochy - viz mapový podklad). 
Odfrézovaný materiál bude použit na zpevnění štěrkových cest a ploch v areálu, nebo 
uložen na určeném místě v areálu domova. 

- bude provedena oprava a vyrovnání silničních obrubníků v celkové délce 60m. 
- bude provedeno osazení nových betonových silničních obrubníků do betonového lože 

včetně provedení výkopů – v celkové délce 100m.  
- pod vozovku budou uloženy do hloubky 40cm 4 ks chráničky o prům.150mm a 

délkách 5m, včetně výkopů, zaslepení chrániček na obou koncích. 
- Do vozovky budou osazeny odvodňovací žlaby H1 – H4 včetně položení odtokového 

potrubí a napojení ( tvrdé PVC 150mm) na stávající dešťovou kanalizaci, dle zákresu 
v mapovém podkladu. (Navrhujeme použít monolitické žlaby MULTIDRAIN šíře 
300mm s vysokou nosností) 

- Bude provedena úprava ploch kolem poklopů a dešťových mříží, výškové vyrovnání – 
tak aby byl řádně zajištěn odtok dešťových vod – celkem 4ks 

- Bude provedena pokládka nové asfaltové vozovky o síle 8cm v celé šíři vozovky – dle 
jednotlivých úseků ( celkové plochy - viz mapový podklad) 

- Odfrézovaný materiál bude použit ke zpevnění štěrkových cest a ploch , navežen, 
rozmístěn a zaválcován ( celkové plochy - viz mapový podklad). 



- V místě dolní vstupní brány do areálu ( komunikace od Písečné) bude provedeno 
odbourání 1 dílu oplocení – kamenná podezdívka a kovový plot, bude provedena 
úprava zakončení oplocení, zednické zapravení a bude provedeno doasfaltování 
vozovky v místě odbouraného oplocení. Odbourání kamenné podezdívky = délka 
400cm, šířka=70cm, výška 60cm. Odbourání kamenných záhonových obrubníků = 
délka 400cm. Zaasfaltování – plocha 5m2, síla 8cm. 
  

Specifikace zakázky dle jednotlivých úseků: ( dle dodaného mapového podkladu) 

A) Odfrézování asfalt.vozovky 8cm, oprava a vyrovnání silničních obrubníků v délce 
20m, pokládka asfaltové krytiny o síle 8cm.( uvést celkovou plochu v m2) 

B) Odfrézování asfaltové vozovky 8cm,, oprava a vyrovnání silničních obrubníků v délce 
30m, pokládka asfaltové krytiny o síle 8cm. V úseku označeném B1 je třeba provést 
odebrání terénu  30cm a zpevnění podloží.(uvést celkovou plochu v m2) 

C) Zpevnění štěrkové cesty a plochy u skleníku zahrdnictví domova – frézink, navežení, 
zaválcování ( uvést celkovou plochu) 

D) Zpevnění štěrkové cesty a plochy u stodoly domova – frézink, úprava podloží 
odebráním zeminy 20cm, plocha 5 x 20m, zaštěrkování, ve zbylé části je zpevněno 
dostatečně šterkem. Dále položení nových silničních obrubníků do betonového lože 
včetně výkopů v celkové délce 100m. Navežení odfrézované hmoty , zaválcování.( 
uvést plochu zpevněnou frézinkem) 

E) Odbourání oplocení u dolní brány areálu domova : odbourání 1 dílu oplocení – 
kamenná podezdívka a kovový plot, bude provedena úprava zakončení oplocení, 
zednické zapravení a bude provedeno doasfaltování vozovky v místě odbouraného 
oplocení. Odbourání kamenné podezdívky = délka 400cm, šířka=70cm, výška 60cm. 
Odbourání kamenných záhonových obrubníků = délka 400cm. Zaasfaltování – plocha 
5m2, síla 8cm. 

F) Odfrézování asfaltové vozovky 8cm, oprava a vyrovnání silničních obrubníků v délce 
10m, pokládka asfaltové krytiny o síle 8cm ( uvést celkovou plochu). 

G) Položení 4ks chrániček o průměru 150mm do hloubky 40cm pod asfaltovou vozovku , 
délky chrániček 5m, včetně výkopů, zásyp, hutnění, řezání vozovky.Zaslepení 
chrániček na obou koncích. 

H) Instalace odvodňovacích žlabů do vozovky: navrhujeme použít monolitické žlaby 
MULTIDRAIN nebo obdobné o vysoké únosnosti( nákladní vozidla), šířka 300mm. 
Odvodnění tvrdé PVC 150mm do hloubky 60cm. 
H1 – osazen v úseku „A“, délka žlabu 450cm, délka kanalizace 25m  
( k místu napojení) 

H2 – osazen v úseku „B“, délka žlabu 450cm, délka kanalizace 2m ( k místu napojení  
šachta s dešťovou mříží) 

H3 – osazen v úseku „B“ , délka žlabu 250cm, napojeno k dešťovému žlabu u budovy 
„pavilon“ 

H4 – osazen v úseku „F“ , jedná se odešťovou vpusť 50x50 s mříží do nové šachty a 
napojení na kanalizaci u dolní brány , délka kanalizace 28m 

Vytýčení všech stávajících  inženýrských sítí před zahájením  prací provede na požádání 
investor / objednavatel = Domov pod hradem Žampach. Seznam inženýrských sítí  předá 
objednatel zhotoviteli při předání staveniště. 



Stavba bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, 
předáním všech podkladů  nutných pro uvedení stavby do  trvalého provozu  a odstraněním 
vad a nedodělků zjištěných při jejím předání.  
K přejímce stavby předá zhotovitel  stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby. 
 
Během výstavby je nutno minimalizovat vliv stavby na životní prostředí a při provádění 
postupovat podle Vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 
2. Doba plnění zakázky: 

Zahájení  prací:      předpokládané zahájení je 09-10/ 2009  
Dokončení prací:     dokončení prací je předmětem soutěže a bude stanoveno 
                                 v nabídkách uchazečů , nejpozději však do 10.11.2009   
 

3. Doručení nabídek - lhůta pro podání nabídek – vyzvednutí zadávací dokumentace: 
 Zájemci o tuto veřejnou zakázku ( na základě výzvy uveřejněné na webových 
stránkách Domova pod hradem Žampach ) se písemně přihlásí elektronickou poštou na e-
mail: uspza@uspza.cz nebo dopisem odeslaném na adresu: Domov pod hradem Žampach, 
Žampach čp.1, 56401 Žamberk, nebo osobním podáním do kanceláře Domova pod hradem -  
v pracovních dnech v době od 7,00 do 15,00 hod. (v pátek do 14,30 hod.) nebo podle 
telefonické dohody s p. Michalem Vaňousem na tel. 465 618 184 , 731 101 475. 
 Nabídky zpracované formou návrhu smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) budou 
podány osobně do podatelny Domova pod hradem Žampach, Žampach čp.1 nebo poštou na 
adresu: Domov pod hradem Žampach, Žampach čp.1, 56401 Žamberk nejpozději do 25.9. 
2009 do 10,00 hod.  Na pozdější doručení nabídek nebude brán zřetel a taková nabídka bude  
vrácena uchazeči. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému  otevření a 
bude opatřena názvem akce, označením uchazeče  a  nápisem „NEOTVÍRAT – výběrové 
řízení na opravu komunikací“. 
 
4. Způsob vyhodnocení nabídek: 

Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria celkové ekonomické výhodnosti pro 
zadavatele. Dílčí kritéria jsou: 

 
1) výše nabídkové ceny v Kč bez DPH  -  
      váha 50% 
2) termín realizace ve smyslu bodu 2. – 
      váha 30% 
3) záruční doba v měsících –  
      váha 20% 

 
 

5. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 
  Nabídková cena bude definována jako cena nejvýše  přípustná, kterou lze překročit 
jen za podmínek daných v  uzavřené smlouvě o dílo a musí být stanovena k datu předání 
díla. Současně musí krýt veškeré náklady zhotovitele prací  nezbytné  k  řádné realizaci díla. 
Jednotným podkladem pro stanovení  ceny díla jsou podklady specifikované v bodě 1. těchto 
„Požadavků  na zpracování nabídky“  
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Nabídková cena bude uvedena v členění: 
a) Nabídková cena dle jednotlivých úseků dle zákresu v mapovém podkladu 

( úseky označené pod písmeny A, B, C, D, E, F, G, H), bude zde uvedena 
přepočtená cena za jednotku ( m2, bm), počet jednotek (m2,bm), celková cena 
bez DPH. 

b) Celková cena všech úseků bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH 
 

 
 

6. Obchodní podmínky:  
 
6.1. Platební podmínky: 
    Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací !  
       Cena díla bude uhrazena ve dvou splátkách na základě soupisu provedených prací a 
zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem do výše 90% z ceny díla. 10% pozastávka 
bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které 
jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Splatnost faktur je 21 dnů od doručení objednateli.   
 
6.2. Sankce: 
     Při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v SOD z viny zhotovitele, bude objednatel 
sankcionovat  zhotovitele částkou  minimálně 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý den 
prodlení. Konkrétní výše sankce za nesplnění termínu dokončení stavby bude uvedena 
v návrhu SOD uchazeče v Kč (korunách českých). Sankce za neplnění sjednaných termínů 
odstraňování závad v záruční době a z přejímacího řízení budou uchazečem stanoveny v  Kč 
(korunách českých), a to za každou jednotlivou závadu /den prodlení a musí být obsaženy v 
návrhu smlouvy o dílo. 
 
6.3. Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.: 
       Zadavatel požaduje, aby smlouva o dílo obsahovala samostatný bod v tomto znění: 
„Obě strany prohlašují, že předem  souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. 
(o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této  smlo uv y  v  jejím plném znění,  ja ko ž i v šech úkonů a  oko lno stí s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít“.            
  
6.4. Smlouva o dílo: 
       Nabídka bude zpracována formou návrhu smlouvy o dílo a nabídkového položkového 
rozpočtu, který bude nedílnou součástí SOD podepsanou statutárním zástupcem 
uchazeče. Smlouvu o dílo předkládá zadavatel v příloze  těchto „Požadavků na zpracování 
nabídky“ v elektronické podobě na CD jako závazný podklad  a její obsah považuje za 
povinný základ pro uzavření SOD. 
 
 
 
Základní informace o  zadavateli:  
 
Objednatel :    Domov pod hradem Žampach 
     Žampach čp.1 , 564 01 Žamberk 
     zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem  
Zřizovatel:   Pardubický kraj 
IČO:              00854271 



DIČ:                                       neplátce DPH 
Bankovní spojení:            GE MoneyBank, a.s., pobočka Žamberk 
č.ú.:              102125-664/0600 
Zmocněný zástupce 
pro věci smluvní:            PaedDr. Luděk Grätz – ředitel 
Zmocněný zástupce 
pro věci technické:            Michal Vaňous – technik, správce domova  
                                              Tel: 731 101 475, 465 618 184 
Dozor investora:  HUDEČEK s.r.o., Ústí nad Orlicí 
 
Koordinátor BOZP:             fi MOVOZ L.Muller, Žamberk 
 
          
6.5 Záruční podmínky: 
 Záruční doba  je předmětem soutěže. Zadavatel požaduje minimální záruční dobu na 
celé dílo v trvání 60 měsíců od převzetí stavby. 
  
6.6 Provádění prací: 
 Práce budou prováděny v souladu s  platnými zákony, ČSN a vyhláškami 
souvisejícími s výstavbou.  
            Zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací. 
 
7. Profesní kvalifikační předpoklady: 
 Uchazeč povinně doloží v ověřené kopii: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpoví- 
      dajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
      oprávnění či licenci 
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednict- 
       vím odbornou způsobilost zabezpečuje.      

      Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouze- 
      ní a hodnocení nabídek. 
 
8. Technické kvalifikační předpoklady: 
 Uchazeč povinně doloží  jako součást nabídky tyto doklady: 

a) seznam minimálně 5ti obdobných stavebních prací za posledních 5 let, kdy každá bude 
mít finanční objem min. 500 tis. Kč. bez DPH.  

b) platný „Certifikát systému managementu jakosti uchazeče podle ISO 9001“ v ověřené 
kopii 

      Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení 
      a hodnocení nabídek. 
9. Doplňující podmínky pro zpracování nabídky: 

           Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o  technickém řešení akce 
a o vlastní lokalitě stavby. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit  před podáním 
nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné  chápání  zadávacích podmínek a chybně 
navržená  nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou  úhradu nákladů 
nebo zvýšení ceny. Pro ukládání případného  vybouraného a vytěženého materiálu, určuje 
zadavatel skládku TS Žamberk - Dlouhoňovice. K fakturaci  uložení vybouraného a 
vytěženého materiálu dle výkazu výměr na skládku doloží dodavatel potvrzení příslušné 
skládky s datumem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 



k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude 
proplacena.!!      

Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání  
objednateli nese odpovědnost za škody na  zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za 
škody způsobené třetím osobám.  Práce budou prováděny dle ČSN platných v době realizace  
stavby.  Škody, které zhotovitel způsobí  hradí ze svých prostředků. 

Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vzešlé z projednání přípravy prací, 
specifických podmínek týkajících se bezpečnosti klientů, zaměstnanců a návštěvníků Domova 
pod hradem Žampach, včetně požadavků dotčených správců sítí.  

Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, 
provádět změny postupu  prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních  
prostředků pro financování prací,  práce vůbec nezahájit, či případně při nedostatku 
finančních prostředků zmenšit rozsah zakázky či  práce přerušit nebo zcela ukončit 
před jejich  dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů  nedostatku 
finančních prostředků tato práva použít, nemá  zhotovitel vůči objednateli žádné  
finanční nároky,  plynoucí z nezahájení, posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení 
prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti. 

 
10. Zadávací dokumentace: 

1) Požadavky na zpracování nabídky 
2) Mapové podklady se zákresem v tištěné a elektronické podobě   

 
Pokud  je  v  zadávací  dokumentaci  uvedeno specifické  označení   výrobků   

nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje 
kvalitativně a technicky obdobná řešení.  
  
11. Vyhrazení možnosti zadavatele neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem: 
        „Zadavatel si  vyhrazuje  právo nevybrat žádného  z uchazečů,  případně neuzavřít  
        se žádným uchazečem smlouvu o dílo, případně celé zadávací řízení i v jeho 
        průběhu či po obdržení nabídek zrušit“. 
 
 
 
 
Zpracoval:   Michal Vaňous, tel. 465 618 184, 731 101 475  
V Žampachu dne: 11.09.2009 
 


	Opravy komunikací a zpevněných cest  v areálu Domova pod hradem Žampach

