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ozNÁMENí o znnÁ.leruÍ znoÁvAcíHo Řizerui
v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo reŽim zákona Ó.'l37i2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v p|atném znění (dá|e jen ,,ZYZ"), v sou|adu s s 6 ZVZ
na akci

a) ldentifikačníúdaje zadavatele
Název: obec Dubenec
Adresa: Dubenec 210, 544 55 Dubenec
lČ 00277801
Zastoupený: panem Jaros|avem Huňatem, starostou obce
e-mail: starosta@dubenec.cz
b) Předmět zadávané zakázky
Předmětem ptnění veřejné zakázky V rámci tohoto zadávacího řízenÍ je rozšíření
stávajícího chodníku podé| průtažnékomunikace llll32542 na normové hodnoty' výměna
krytu a konstrukčníchvrstev stávajícího chodníku a výstavba nového chodníku v úseku od
obchodu Jednota ,'cooP' k místnímu Sportovišti. Dá|e dojde k výstavbě nové autobusové
zastávky v jízdním pruhu vozovky' V rámci stavebních úprav dojde k u7stavbě nového
nasvětlení chodníku lampami veře1ného osvětlení (so 400 Veřejné osvětlení) odpovídajícího
přís|ušným normám a předpisům. Navrhovaná stavba |eŽí podél komunikace č' llll32542
v severní části obce Dubenec. Začátek úseku se nachází před místní základní Školou(ZŠ
Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec). Řešený úsek končíu místního
sportovního areálu. Cí|em Žadate|e je zajistit komplexní bezpeónou cestu pro pěŠípodé|
průtaŽnékomunikace llv32542 obcí Dubenec.
BliŽšíspecifikace díla je dána projektovou dokumentací ,,Chodníky v obci Dubenec _ I'
etapa'' je dána rozsahem projektové dokumentace, zpracované Bc. Lenkou Ledvinkovou,
PRODIN a.s., CKAIT 0602363.
Rea|izace akce je výs|ovně podmíněna obdrženímpříspěvku ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFD|), programů na zvýšeníbezpečnosti dopravy. Pokud bude akce z
uvedeného titulu podpořena' bude nutné respektovat podmínky poskytnutí příspěvku
stanovené SFDl.

c)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce činí2 822 000,- Kč bez DPH.

d) Lhůta' způsob a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začínáběžet dnem následujícím po dni odes|ání výzvy k podání
nabídky. Lhůta končídne 23. 3. 20'l5 v 8:30 hodin. Nabídky doruÓené po tomto termínu
nebudou za hrn uty do hodnocení.
Nabídky mohou uchazeči podat doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo doruiit
osobně v úřednÍhodiny na obecní úřad Dubenec:
8:00 - 16:00
Pondělí
SÍředa
8:00 - 16:00
Nabídky je moŽné podat i v jiný čas v rámci |hůty pro podání nabídek - vŽdy však po
předchozí dohodě se starostou obce'

e) Základní hodnotícíkritérium
Základním hodnotícímkritériem nabídek je nejnižšínabÍdková cena.

f)

lnformace o jazyce nabídek
Nabídky mohou být podány pouze v českémjazyce.

g) odkaz na kontaktní osobu zadavate|e
Kontaktní osoba zadavatele: Jaroslav Huňat, starosta obce Dubenec,
mail: starosta@dubenec.cz .

El

724 180 859'

e_

h) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávacÍ dokumentace bude poskytnuta zadavate|em v zákonné |hůtě na základě
písemné žádosti uchazeče (poštou nebo e-mailem) na výše uvedeném kontaktu
zadavatele.

Předem děkujeme za před|oŽení Vašínabídky.
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Jménem zadavateIe:

Jaros|av Huňat
starosta obce Dubenec

Dubenec, dne 12. 3. 2015
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