Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž
zadavatelem je Obec Psáry, IĆ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244,
zastoupená Mgr. Milanem Váchou, starostou obce
pro firmu
na zakázku: Rekonstrukce komunikace Finské domky, Psáry
Identifikační údaje zadavatele:
Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
IČ 00241580
tel. 241 940 454
www.psary.cz
Typ zakázky:
Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota
je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000,- Kč.
Předmět zakázky: Veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)
Způsob zadání: Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu čl. IV - Závazná
pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 400.000 Kč bez DPH do l . 000.000 Ke
bez DPH v případe veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 600. 000 Kč bez DPH do
3. 000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce
Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH: 1. 300.000,- Kč
Ukončení příjmu nabídek : 31. 5. 2022 do 12 hod
Datum otevření obálek: nepodléhá
Předpokládané datum zahájení plnění: 1. 7. 2022
Předpokládané dokončení plnění: 15. 8. 2022
Odpovědný osoba za průběh VZ: Mgr. Milan Vácha, starosta obce
Kontrolní osoba či orgán: Renáta Sedláková, prac. investic
Popis zakázky: Rekonstrukce komunikace Finské domky, Psáry
Podrobný popis zakázky: Předmětem zakázky tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy
stávající místní komunikace Finské domky od napojení na komunikaci Jílovskou, po napojení
na komunikaci Sportovní včetně slepé větve, v celkové délce 131,0m.

Úpravy spočívají ve stabilizaci komunikace v místech bez obrub, rekonstrukci vozovek a
samostatných sjezdů s doplněním zpevnění povrchu komunikace v úseku slepé větve a zřízení
místa pro přecházení při komunikaci Jílovské.
Řešené komunikace jsou místními obslužnými komunikacemi s minimální intenzitou dopravy.
Situační řešení

a 62,3m u Větve 2
Šířková úprava
arkovací stání nejsou z prostorových důvodů navržena
Výšková úprava
Jílovská, Sportovní a na přilehlé zpevněné plochy objektů a sjezdů
imální pak 14,1% v napojení na Jílovskou
Nášlap obrub je navržen takto:
2.……………….…… . 0 cm
2 cm

dle přiložené projektové dokumentace, kterou vypracoval HW Projekt s.r.o.
Přílohy:
smlouva o dílo
projektová dokumentace
rozpočet na komunikaci
Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:
Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková
cena bez DPH.
Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících
kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu
se stručným zdůvodněním výběru.
Jiné požadavky a práva zadavatele:
Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky
v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek v posledních 3 letech s uvedením rozsahu a
doby plnění.
Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.
Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření
smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, pokud nebudou řádně podány
alespoň 2 (dvě) nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese
http://psary.cz.
Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení.
Způsob předložení nabídky:
 mailem na adresu: sedlakova@psary.cz nebo asistentka@psary.cz
poštou na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
osobně na podatelnu obecního úřadu dle aktuálních úředních hodin
datovou schránkou ID: rvhbuxe
Bližší informace: je možné získat od pí Sedlákové tel. 602 754 834, po celou dobu soutěžní
lhůty (kontakt přes SMS, ozvu se zpět)
V Psárech dne 11.5.2022

Milan
Vácha

Digitálně podepsal
Milan Vácha
Datum: 2022.05.11
17:24:06 +02'00'

Mgr. Milan Vácha, starosta obce

