OBEC HOSTOUŇ
Kladenská 119, 273 53 Hostouň

Zadávací dokumentace stavební práce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s
ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen ZZVZ).

„Revitalizace Posvícenské návsi, Hostouň“
zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební
řízení a pro provedení stavby
Vyzýváme Vás tímto ke zpracování cenové nabídky dle níže uvedených podmínek na akci:
1. Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění
stavby
- Zpracování kompletní dokumentace pro stavební povolení dle platné
legislativy, respektive dle vyhlášky 146/2006 Sb. v platném znění
- Dokumentace bude zpracována dle platné dokumentace pro územní
rozhodnutí, která je přílohou této zadávací dokumentace a kterou zpracoval
Ing. Arch. Jan Voltr v lednu 2017
- Dokumentace neřeší opravy stávajících komunikací ve správě KSÚS
Středočeského kraje
- Dokumentace bude pro realizaci rozdělena na tři části do samostatných
stavebních objektů, a to včetně samostatných rozpočtů;
o Chodníky na západní a severní straně
o Revitalizace parčíku a s tím spojené úpravy koryta vodoteče
o Prostor točny na Posvícenské návsi
- Rozpočty budou zpracovány v cenové soustavě ÚRS Praha
b. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců technické
infrastruktury k projektové dokumentaci
- Kompletní inženýring, zajištění souhlasných stanovisek
Geodetické zaměření poskytne Objednatel
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2. Přílohy k Výzvě k podání nabídky
a. Příloha č.1 – DÚR
b. Příloha č.2 – Kopané sondy v prostoru stavby
3. Termín dodání a obsah cenové nabídky
Cenovou nabídku prosíme vypracovat a zaslat elektronickou poštou ve formátu PDF na
adresu ou@hostounuprahy.cz (+ do kopie lukas.moravek@prg.aero) do termínu
10.1.2020.
4. Způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) zákona o
veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
5. Kvalifikace řešitelského týmu zpracovatele
1. Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
2. Autorizovaný inženýr ve vodohospodářském oboru
Zadavatel si vymezuje právo požadovat upřesnění kvalifikace a reference řešitelského
týmu zpracovatele.
6. Dílčí termíny projektových prací
1. Do 8mi týdnů od obdržení závazné objednávky – koncept projektové
dokumentace, elektronicky v PDF/DWG
2. Do 8mi týdnů od schválení konceptu objednatelem čistopis projektové
dokumentace + stanoviska dotčených orgánů k projektové dokumentaci
7. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je místostarosta, Ing. Lukáš
Morávek, tel. 602 697 272, lukas.moravek@prg.aero.
8. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo
• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smluvní vztah s žádným
uchazečem;
• změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu soutěže;
• zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy dle §
84 zákona;
• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na
veřejnou zakázku;
• upravit rozsah předmětu plnění dle operativních potřeb zadavatele
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Potvrzením objednávky se zpracovatel vzdává jakýchkoli autorských práv, spojených s akcí.

V Hostouni dne 17.12.2019

……………………………………………………………………………
Martin Krátký, starosta obce
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