
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 Nad Cihelnou, Dolní Jirčany, 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 .000.000 ,- Kč 

 

Ukončení příjmu nabídek :  20.4.21 do 12 hod 

 

Datum otevření obálek: nepodléhá 

 

Předpokládané datum zahájení plnění: 20.5.2021 

 

Předpokládané dokončení plnění: 4.7.2021 
 

Odpovědný osoba za průběh VZ:  Mgr. Milan Vácha, starosta obce 

 

Kontrolní osoba či orgán:  Renáta Sedláková, prac. investic 

 

Popis zakázky:    Rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou, vč. realizace veřejného osvětlení a 

překládka kabelu Cetin 

 

Podrobný popis zakázky: Zakázka obsahuje rekonstrukci komunikace vč. podkladních vrstev,   

obrubníků a  vjezdů k jednotlivým nemovitostem dle přiložené projektové dokumentace, kterou 

vypracoval HW Projekt s.r.o. Povrch komunikace je z asfaltového betonu, vjezdy a vstupy ze 

http://www.psary.cz/


zámkové dlažby. Komunikace je umístěna na pozemcích par.č. 60 a 75/64 v kú Dolní Jirčany 

 

Veřejné osvětlení se skládá z výkopových prací v délce 140 m pro uložení kabelu a stožárů 

Kooperativa K7 o výšce 7 m v počtu 6ks. Stožáry budou osazeny LED svítidly MODUS UL7500 

V15-56W, 7650 lm. VO bude napojeno ze stávajícího vrchního vedení na betonovém stožáru , 

který je umístěn na kraji ulice. Více info v projektové dokumentaci, která je součástí podkladů 

pro veřejnou zakázku. 

 

 Stavba obsahuje přeložku kabelu Cetin – viz. projektová dokumentace. Tato stavba není 

součástí cenové nabídky pro obec. Bude provedena na objednávku a ve spolupráci se spol. 

Cetin. 

 

Stavební povolení vydané MěÚ Černošice sp.z. výst. 29575/2020Min. ze dne 13.1.2021 

 

Přílohy: 

smlouva o dílo 

projektová dokumentace 

komunikace (v tech. zprávě – úsporná varianta) 

VO 

přeložka Cetin  

rozpočet na komunikaci  + (VO - není rozpočet, cena dle projektu) 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:  

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková 

cena vč. 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. 

 

http://psary.cz/


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 

 

 

V Psárech dne  8. 4. 2021 

   

 

          

Mgr. Milan Vácha 

     starosta 
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