VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZZVZ.
Zadavatel zahájil zadávací řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, kterou
vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
1.

Název veřejné zakázky

Dýšina – rekonstrukce MK Ke Strži včetně dešťové i splaškové kanalizace a vodovodního
řadu
2.

Identifikační údaje zadavatele veřejné zakázky

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

3.

Obec Dýšina
nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
00257745
CZ00257745
Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající místní komunikace Ke Strži v obci Dýšina,
a to vč. výstavby nové oddílné kanalizační stoky a prodloužení vodovodu.
Místní komunikace
ulice Ke Strži je svým charakterem značně svažitá, ve směru od silnice III/18014 – ulice Přátelství
prudce klesá dolů, kde končí obratištěm.
Napojení na silnici III/18014 je již založeno jako chodníkový přejezd. Na slepém konci komunikace je
zřízeno obratiště typu T pro vozidla IZS a svoz TDO. Nová komunikace je navržena jako místní
komunikace třídy D – obytná zóna. Šířka komunikace je min 3,5 m v místě pro vyhnutí vozidel je
rozšířena na 5,5 m.
Celková délka rekonstruované komunikace Ke strži je 94,72 m. V rámci rekonstrukce je umístěno
celkem 12 kolmých a podélných parkovacích stání, které jsou rovnoměrně rozmístěny v celé ulici. Na
komunikaci je napojena stávající pěšina. Tvar pěšiny bude v dotčeném úseku upraven.
Povrch komunikace bude proveden z asfaltového betonu, vjezdy a parkovací místa z betonových
tvarovek.
Voda z komunikace bude svedena do nové samostatné dešťové stoky „D“ DN 400.
Vodohospodářské objekty
Nová oddílná kanalizace a vodovod
V ulici Ke Strži se v současnosti nachází kromě jiných inženýrských sítí, kanalizační stoka „AD“ DN
400 odvodňující spádově velkou část obce, a to vč. kanalizačního přivaděče z obce Kyšice. Tato stoka
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svádí odpadní vody do retenční nádrže „RN 2A“, která se zde v údolí bývalé rokle (strže) pod slepým
koncem ulice Ke Strži nachází.
Tato kanalizace zde však v době přívalových dešťů nebo dlouhodobých srážek při naplnění kapacity
kanalizace způsobuje problémy s vzdouváním vody, zaplavováním suterénů přilehlých nemovitostí a
veřejného prostranství. Z toho důvodu bylo navrženo oddělení těchto nemovitostí do nové samostatné
splaškové stoky „S“ a zároveň odvodnění ulice Ke Strži do samostatné dešťové stoky „D“.
Součástí celkové rekonstrukce ulice je i prodloužení vodovodu „V“, výměna veřejných částí
stávajících vodovodních přípojek a zřízení 3 nových vodovodních přípojek.
Popis jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů:
Jednotná stoka „AD“ bude nezměněna probíhat nadále ulicí Ke Strži. Současné přípojky ústící do
této stoky z RD č.p. 112 a č.p. 110 budou zrušeny a zaslepeny.
SO 301 - Nová splašková stoka „S“ DN 250 PVC KG SN 12 délky 72,80 m s 3 ks typových šachet
bude napojena do Š 24 na stoce A, jež vede z retenční nádrže „RN 2A“ na obecní ČOV.
SO 304 - Do této splaškové kanalizace budou svedeny 3 splaškové kanalizační přípojky z RD č.p.
112, č.p. 110 a z nezastavěného pozemku parc. č. 566
SO 302 - Nová dešťová stoka “D“ DN 400 PVC KG SN 12 délky 104 m se 4 ks typových šachet
bude napojena do stávající dešťové šachty v údolí na stoce BET 900/1000 s výtokem ústícím přímo
do stávající hluboké rokle.
Do této stoky budou napojeny nové dešťové vpusti, vč. zdvojené žlabové vpusti z komunikace Ke Strži
spolu se stávající uliční vpustí umístěné (ve směru do Nové Huti) po levé straně v silnici Přátelství a
také
SO 305 - Dešťové přípojky z RD č.p. 112, č.p. 110 a z nezastavěného pozemku parc. č. 566.
SO 303 - Nový vodovodní řad „V“ “ délky 60 m HDPE DN 80 (90 x 5,4 mm) SDR 17 PE 100 bude
nově napojen na stávající vodovod PVC 110 v horní části ulice.
SO 306 – Vodovodní přípojky - Zcela nově budou napojeny na nový vodovodní řad 2 rodinné domky
a nezastavěný pozemek parc. č. 566 v k.ú. Dýšina. U 2 nemovitostí č.p. 121 a č.p. 112 bude
provedena výměna veřejné části přípojek.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným vzorem návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „vzor
Smlouvy“), který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
4.

Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
prostřednictvím profilu zadavatele v souladu s § 53 odst. 3 ZZVZ:
https://ezak.olivius.cz/profile_display_62.html
Na výše uvedeném profilu zadavatele naleznou účastníci zadávacího řízení (dále jen „účastník“)
kompletní Zadávací dokumentaci v elektronické podobě vč. vysvětlení, změn či doplnění Zadávací
dokumentace a ostatních informací souvisejících s veřejnou zakázkou.
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5.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 11. 06. 2021

Hodina: 10:00

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Adresa elektronického nástroje pro podání nabídky:
https://ezak.olivius.cz/profile_display_62.html

6.

Způsob podání nabídek včetně informace, v jakém jazyce mohou být nabídky podány

Účastník podá nabídku v souladu s § 107 ZZVZ a dle podmínek stanovených v Zadávací
dokumentaci a jejích přílohách.
Nabídky se podávají v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Dokumenty vyhotovené
v jiném, než českém jazyce musí být opatřeny překladem do českého jazyka; to neplatí pro doklady,
resp. dokumenty ve slovenském jazyce, doklad o vzdělání v latinském jazyce (pokud je zadavatelem
vyžadován).
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v Zadávací
dokumentaci, která je přílohou této Výzvy k podání nabídek.
7.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace je uvedena v Kvalifikační
dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje
podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání splnění podmínek kvalifikace.
8.

Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.
Komise ustanovená zadavatelem stanoví pořadí úspěšnosti účastníků tak, že nejúspěšnější nabídkou
se stane nabídka účastníka, který nabídl nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za celý
předmět plnění veřejné zakázky.
Zadavatel si v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ vyhrazuje možnost provést posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení vč. posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu plnění veřejné
zakázky po hodnocení nabídek. Komise tak posoudí splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
pouze účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
9.

Přílohy

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
V Obci Dýšina dne 27. 05. 2021

Digitálně podepsal

Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Egrmajer
2021.05.27
Egrmajer Datum:
08:57:55 +02'00'
…………………………………………………
Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta
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