Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejná zakázka:
Název:
Druh:
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

„Rekonstrukce mostů v obci Roztoky“
stavební práce
Obec Roztoky
Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
00639966
Ing. Lenkou Peterkovou, starostkou

Vážené dámy a pánové,
obracíme se na Vás v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících mostků v obci Roztoky. Veřejná
zakázka obsahuje dva stavební objekty. Prvním je lávka pro cyklisty a pěší přes Rakovnický potok a
jeho inundační území. Jedná se o odstranění havarijního stavu mostku. Druhým stavebním objektem je
mostek přes bezejmenný potok, který je jediným přístupem k objektu na pozemku p.č. 5/5 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu .
SO 1 – Lávka u viaduktu přes Rakovnický potok
Lávka je přímá a kolmá a má 6 prostých polí. První mostní pole o světlosti 12,9 m přemosťuje
Rakovnický potok. Šesté mostní pole o světlosti 2,04 m přemosťuje bývalý náhon. Ostatní mostní pole
jsou inundační. Nosná konstrukce lávky je železobetonová, u 6. pole je tvořena deskou, u ostatních
polí 2 trámy a deskou mostovky. Lávka je založena plošně, OP 1 je založena na skalním výchozu.
Základy lávky jsou nepřístupné, zřejmě jsou betonové. OP 7 a střední pilíře jsou provedeny ze zdiva
z betonových cihel. Na obou stranách lávky je osazeno ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní.
Podle revizní zprávy z 1/2017 je stavební stav mostu hodnocený klasifikačním stupněm nosná
konstrukce: VI velmi špatný, spodní stavba: VII havarijní. Beton nosné konstrukce je hloubkově
degradovaný. V hlavní prohlídce bylo doporučeno: všechna mostní pole provizorně ihned podepřít.
Odbor dopravy Městského úřadu Rakovník vydal nařízení nezbytných úprav mostu.
SO 2 – Mostek u čp. 17 v obci Roztoky
Stávající most má 1 prosté pole, je přímý a šikmý. Šikmost mostu je 54,01º. Nosná konstrukce je
tvořena železobetonovým trámovým roštem. Opěry jsou provedeny ze zdiva z lomového kamane,
navazují na kamenné nábřežní zdi. Zábradlí na mostě není provedeno, římsy jsou minimální.
Bezejmenná vodoteč má charakter podhorského toku.
Podle revizní zprávy z 1/2017 je stavební stav mostu hodnocený klasifikačním stupněm VI – velmi
špatný až VII havarijní. Na mostě není osazený záchytný systém. Zdivo opěr je rozpadlé, podemleté,
vyboulené, provizorně zajištěné dřevěným rozepřením. V revizní zprávě N+N bylo doporučeno
odstranění nosné konstrukce a kamenných opěr, provedení nového monolitického železobetonového
mostu a opevnění koryta vodoteče vybouraným kamenivem.
Podrobný popis stavebních objektů a návrhu řešení je uveden v přiložených projektových
dokumentací, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem
(CPV kód): 45000000-7 Stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

1 285 949,66 Kč (bez DPH)

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:
•

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením:
a) čestného prohlášení [písm. a) až e)]; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 2
této zadávací dokumentace.

•

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti předložením následujících listin:
a) výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán, či předložením výpisu z jiné
obdobné evidence (je-li v ní účastník zapsán)
b) výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky. Výpis z obchodního
rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost podle §79 odst.2 písm. d) zákona č. 134/2016
Sb. předloží doklad o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným
dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které
mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím
pracovníkům a to osvědčení o autorizaci pro tyto obory: Autorizovaný inženýr, technik a
stavitel – pro mosty a inženýrské konstrukce.

•

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele v rozsahu‘:
• Dle §79 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje předložení seznamu významných
stavebních prací.
•

Seznam 3 zakázek stejného či obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce mostních
objektů) provedených dodavatelem za poslední 5 let, v minimální výši 500 000,- Kč bez DPH
za jednu zakázku. Seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení.
Čestné prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace,
finanční hodnotu referenční zakázky a kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje
ověřit.

•

Dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ: seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění
zakázky a jsou:
1 x stavbyvedoucí, účast ve funkci vedoucího týmu na min. 2 projektech ve výši plnění
min 1 mil. Kč bez DPH a praxe v oboru min. 5 let;

Účastník prokazuje kvalifikační předpoklady kopiemi dokladů, z jejichž obsahu bude zřejmé, že
účastník kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Originály či ověřené kopie všech
relevantních dokladů předloží pouze vítězný účastník před podpisem smlouvy na realizaci akce.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 a násl. ZZVZ) mohou prokázat
splnění základní a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis
nesmí být starší než 3 měsíce.
Kontaktní osoba společnost Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T.
G. Masaryka 1454, 413 01 Roudnice nad Labem, (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, mobil: 724 486
161 e-mail jnovak@epp.cz.
Zadávací dokumentace včetně podrobných požadavků na prokázání splnění kvalifikace a údaje o
hodnotících kritériích je přílohou této výzvy, další informace lze získat u poradce veřejné zakázky,

společnosti Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T. G. Masaryka
1454, 413 01 Roudnice nad Labem (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, mobil: 724 486 161, e-mail
jnovak@epp.cz.
Pokud jste osloveni touto výzvou písemně, je zadávací dokumentace (včetně veškerých příloh, pokud
není uvedeno jinak) přílohou této písemné výzvy.
Veřejné otevírání nabídek se z důvodu podávání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje nekoná.
Účastník může zažádat o dodatečné informace nejpozději 4 pracovní dny před termínem pro podání
nabídek.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace a nesmí
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Otevírání nabídek se uskuteční 4.1.2021 v 10 hodin v budově sídla zadavatele. Veřejné otevírání
nabídek se, z důvodu podávání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje, nekoná a otevírání nabídek proběhne podle § 109 ZZVZ.
Termín pro podání nabídek je do 4.1.2021 do 10,00 hodin.

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny.
V Roztokách 3.12. 2020

Ing. Lenka Peterková
starostka
Přílohy: Zadávací dokumentace
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Ing. Lenka Digitálně
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