
 

 

 

 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

Název zakázky:  

„Zprovoznění nového úseku vodovodního řadu v Selecké ulici v úseku Klicperova - 

Škroupova“ 

Město Řevnice, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto písemnou výzvou 

zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. 

 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

 

Město Řevnice 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČ: 241636 

Zastoupeno: Liborem Kvasničkou, starostou města 

 

Doručovací  adresa pro podání nabídek: 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, podatelna 

 

Kontaktní osoba: 

Bohdana Slámová, tel: 257 720 158, 737 146 843 

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  

 

     -druh veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

 

     -předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je komletní realizace stavby „Zprovoznění nového úseku vodovodního 

řadu v Selecké ulici v úseku Klicperova - Škroupova““ v k.ú. Řevnice č.parc.1963/7,8,9, 1788/1, 

2040, 2004/4.  

Realizace v termínu: 15.10. - 30.11.2012 

 

3. Zadání veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:  

-              přepojení cca 7-mi ks domovních vodovodních přípojek v průměrné délce 4m z LT 

na PE a následné připojení k novému řadu PE 110 položenému v ulici Selecká  

 propojení hlavního řadu PE 110 na stávající řady v bočních ulicích: K. Světlé – 1 ks 

LT 80/DN 80, Seifertova – 1 ks LT 80/DN 80, E. Krásnohorské – 2 ks LT 150/DN 100, 

Škroupova – 1 ks LT 80/DN 80 , celkem 5 ks 

 odpojení stávajícího  hlavního řadu LT 100 v ulici Selecká u úseku Klicperova – 

Škroupova (v celkové délce cca 198 m) a přepojení na hlavní řad PE 110 položený souběžně se 

stávajícím  

 

Orientační soupis materiálu  viz. příloha. 

 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 

doporučených předpisů a metodik. 
 



 

 

 

4. Požadavky na realizaci stavby: 

 

Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Lože a obsyp potrubí budou provedeny 

z písku, nebo kameniva fr. 0-4. Zásyp rýhy kamenivem fr. 0-63 s hutněním po vrstvách max. 0,30 

m na 95% PS. Alternativně je možnost náhrady uvedeného zásypu za materiál z odfrézovaného 

kufru vozovky umístěný na mezideponii v katastru města.  

Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu – urovnání do původní nivelety, 

osetí trávou, štěrkové terénní úpravy dotčených prašných cest v celé šířce výkopu, vyspravení 

dotčených komunikací s provedením řádných podkladních vrstev z hutněného kameniva v místech 

výkopu. 
 

Před zahájením zemních prací zabezpečí uchazeč přesné vyhledání a vytyčení všech stávajících 

podzemních vedení jejich vlastníky a správci, které budou stavbou dotčeny. Majitelé dotčených 

pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou 

v terénu předány hranice soukromých a veřejných pozemků jejich vlastníky. Stav těchto pozemků a 

přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) 

z hlediska případných škod vzniklých vlivem výstavby.  

 

Po montáži potrubí přizve dodavatel zástupce města k odsouhlasení provedených prací, které bude 

zástupcem provozovatele zapsáno do stavebního deníku. Následně bude proveden proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí, tlaková zkouška vodovodního potrubí a zkouška vodivosti 

identifikačního vodiče, která bude provedena oprávněnou osobou s doložením elektro-revize.  

Kvalita vody bude doložena rozborem vzorku vody zajištěným u provozovatele.  

 

Dodavatel zajistí zhotovení a předání dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření  

hotové stavby ve 3 vyhotoveních v tištěném i digitálním zpracování. Fotodokumentaci z provádění 

stavby (foto rýhy, armaturních uzlů, hydrantových sestav, křížení se sítěmi a propustky, geologické 

vrstvy apod. s popisem a staničením řadu), souhlasy vlastníků dotčených pozemků s provedením 

konečných terénních úprav a ostatní doklady pro stavby (předávací protokoly, kopie listů 

stavebního deníku, atesty na použité materiály, revizní zprávy, atd.).  

 

 

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny 

za dílo. 

 

 

            Požadované součásti dodávky 
 

1. Zajištění technických podmínek podle tohoto zadání 

2. Ocenění přiloženého orientačního výkazu výměr a ostatních nákladů nutných k realizaci díla 

a jeho uvedení do provozu. Přehled jednotlivých cen nabídky uvede uchazeč v položkovém 

rozpočtu.  

3. Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí v oblasti staveniště. 

4. Oznámení o zahájení stavebních prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům 

přilehlých nemovitostí 5 dnů předem 

5. Propojení stávajících vodovodních přípojek na nové vodovodní řady 

6. Geodetické zaměření celé stavby, výkres skutečného provedení (atesty na použité materiály, 

doklad o předání a převzetí díla, kopie stavebního deníku, zkoušky, revize, …) 

7. Dodržení podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy 

8. Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce potrubí, rozbory vzorků, revize, uvedení pozemků 

do původního stavu, doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků 

(souhlasy vlastníků s terénními úpravami) 

9. Zajištění podmínek ke vstupu do komunikace před začátkem prací 



 

 

10. Zajištění skládky přebytečného výkopku včetně úhrad skládkovného 

11. Zajištění dopravního značení a jeho projednání 

12. Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla 

 
 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

- lhůta pro podání nabídky: 

Nabídku musí zhotovitel podat do 11.10.2012 do 12.00 hod.. Nabídky podané po této lhůtě nebudou 

zadavatelem posuzovány. 

   

- místo pro podání nabídky: 

Nabídku podá zhotovitel osobně nebo poštou na podatelně MěÚ, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

74, 252 30 Řevnice 

 

 

6. Požadavky na způsob zpracování nabídky 
 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu 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. 

 

        Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny : 

 

      a) Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla vč. DPH.  

      b) Rekapitulace nákladů na realizaci celé zakázky  

      c) Náklady zakázky ve formě nabídkového rozpočtu 

 

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadání . 

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré 

přílohy. 

 

V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v orientačním výkazu 

materiálu, případně v ostatních částech  zadávací dokumentace, je oprávněn  požádat  o dodatečné 

informace . 

 

Obchodní a platební podmínky pro realizaci zakázky budou stanoveny ve Smlouvě o dílo. Text 

návrhu smlouvy  podepsaný oprávněnou osobou bude součástí  nabídky uchazeče.  

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení a v kopii a bude 

podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude podána v listinné podobě v řádně 

uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s nápisem NEOTEVÍRAT.   

 

 

7. Požadavky na prokázání kvalifikace  

 

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo výpis z živnostenské registrace, 

případně další oprávnění umožňující výkon poptávaných činností. Zadavateli postačí 

předložení těchto dokumentů v neověřených kopiích za předpokladu jejich platnosti 

 

 seznam dokončených akcí, obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky za 

poslední 3 roky, osvědčení jednotlivých objednatelů o řádném plnění těchto prací výhodou  

 



 

 

 uchazeč předloží kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 

 

8. Údaje o hodnotících kritériích 

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny. 

Při hodnocení nabídek bude také přihlédnuto k referenčním zakázkám a možnému termínu 

realizace. 

 

 

9. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje 

právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo 

výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč 

bezplatně.  

V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. 

 

 

 

V Řevnicích dne  3.10. 2012 

 

 

 

 

Libor Kvasnička, starosta města 
v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha  k  zadání – orientační výkaz materiálu viz. str.5 

 

 

 

 



 

 

 

Orientační výkaz materiálu: 

 

 potrubí IPE 90.......................................................................................18 mb 

 potrubí IPE 40.......................................................................................28 mb 

 t-kus PE D110/90....................................................................................3 ks 

 t-kus PE D110/110...................................................................................2 ks 

 redukce PE D110/150..............................................................................2 ks 

 spojka Waga DN 100...............................................................................1 ks 

 spojka Waga DN 80.................................................................................3 ks 

 šoupě DN100 + ZS a poklop....................................................................3 ks 

 šoupě DN80+ ZS a poklop.......................................................................3 ks 

 elektrokoleno PE D90 …........................................................................10 ks 

 lemový nákružek PE D90 …....................................................................3 ks 

 lemový nákružek PE D110.......................................................................7 ks 

 lemový nákružek PE D160.......................................................................2 ks 

 příruba DN80............................................................................................3 ks 

 příruba DN100..........................................................................................7 ks 

 příruba DN150..........................................................................................2 ks 

 navrtávací t-kus s uzávěrem PE D110/40 vč. ZS a poklopu.....................7 ks 

 elektroobjímka PE D40.............................................................................7 ks 

 vodič........................................................................................................40 m 

 folie..........................................................................................................40 m 

 

 

Pozn.:  

Uvedený soupis materiálu je pouze orientační a do cenové nabídky je potřeba upravit dle rozsahu 

uvedeného v zadání výběrového řízení a doplnit cenu montáže a zemních prací tak, aby byly 

splněny požadavky bodů 4 a 6 (požadavky na realizaci a požadavky na způsob zpracování nabídky) 

této výzvy k podání nabídek. 


