Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz
Hodkovice nad Mohelkou, 2. 9. 2015

Výzva k podání nabídek
Předmět výzvy:

Odstranění stavby – vymožení
náhradním výkonem (exekuce)

Zadavatel výzvy:

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
Náměstí T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
00262820 / CZ00262820

IČ/DIČ:

nepeněžitého

plnění

Odpovědná osoba: Bc. Ivana Brychcíová
Tel. 485 145 353, mobil 603 180 979
tajemnik@hodkovicenm.cz
Kontaktní osoba:

Helena Řezáčová
Tel. 607 074 162
helena.rezacova@hodkovicenm.cz

Termín zahájení: následující den po vyhlášení výsledků výběrového řízení
Termín dokončení: tentýž den kdy bylo dílo zahájeno
Místo plnění:
Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí na pozemcích p. č. 208, 206/1,
206/2, 115/2, 115/1.
Předmět zakázky:
Úkolem úspěšného uchazeče je odstranění stavby – oplocení vybudované
na pozemcích p. č. 208, 206/1, 206/2, 115/2 a 115/1 kolem rozestavěného
rekreačního domu na p. č. 206/1 vše v k. ú. Záskalí a její následný odvoz
k uskladnění.
Specifikace zakázky – odstranění stavby v tomto rozsahu:




Oplocení částečně z pletiva na kovových sloupcích a částečně plastových latí
s nepravidelným prostřídáním těchto materiálů, vstupní branky, vjezdové pojízdné
plastové brány, otevíravé plastové brány včetně překrývajícího oplocení z pletiva
na samostatných železných sloupcích a to dle označení uvedeného v kopii výkresu
skutečného zaměření plotu č. zák 252/2010, tzn. odstranění výše uvedených výplní
včetně neoznačených mezisloupků oplocení vybudovaných mezi sloupky
označenými č. 9 – č. 241 – 9 a dále odstranění sloupků č. 8 – č. 2 (označení
dle výkresu skutečného zaměření stavby oplocení).
Jedná se tedy o odstranění kovového pletiva i mezisloupků mezi sloupky č. 9 a č. 8,
kdy sloupek č. 9 je od rohu č. 2 rozestavěného rekr. objektu vzdálen 2,8 m, sloupek
č. 8 je ve vzdálenosti od rohu č. 1 rozestavěného objektu 5,6 m.









Sloupků a otevíravé brány s laťovou výplní z plastu včetně mezisloupků
umístěných mezi sloupky č. 8 a č. 113 – 17, který je vzdálen od rohu č. 1
rozestavěného objektu 8,8m.
Sloupků a kovového pletiva mezi sloupky č. 6 – č. 5, které jsou vzdáleny od rohu
č. 1 rozestavěného objektu 9,6m a 16m a dále sloupků a kovového pletiva
mezi sloupky č. 7 – č. 4, které jsou vzdáleny od rohu č. 1 rozestavěného objektu
10m a 16,2m.
Sloupků a pojízdné brány s laťovou výplní z plastu mezi sloupky č. 4 – č. 3, které
jsou umístěny ve vzdálenosti 16,2m a 20,8m od rohu č. 1 rozestavěného objektu.
Sloupků a vstupní kovové branky s pletivovou výplní mezi sloupky č. 3 – č. 2, které
jsou ve vzdálenosti 20,8m a 12,8m od rohu č. 1 rozestavěného objektu.
Kovového pletiva i mezisloupků mezi sloupky č. 2 – č. 241 – 9, který je umístěn
od rohu č. 1 rozestavěného objektu 27,4 m.
Celková délka odstraněného oplocení včetně sloupků č. 8 – č. 2 je 45,8m (včetně
zdvojeného oplocení, které je umístěno mezi sloupky č. 6 – č. 5 o délce 9m).

Podrobná situace – výkres skutečného zaměření plotu č. zák 252/2010 – příloha č. 3
Způsob provedení bouracích prací:
 Odstranění pletiva a plastových polí (imitace dřeva) z oplocení ve stanovené délce
oplocení.
 Odstranění žel. sloupků oplocení odříznutím těsně nad úrovní betonového základu
oplocení.
 Patky po odříznutí plotových sloupcích budou ponechány v zemi, jelikož by jejich
odstraněním došlo k dalšímu nežádoucímu poškození terénu.
 Samotné patky v ponechané části upravit – začistit (zabrousit) apod. tak aby tak nemohlo
dojít ke zranění osob nebo poškození projíždějících vozidel.
 Patky po odříznutých sloupcích budou překryty vhodným materiálem v pojízdné části
komunikace (např. štěrkovými vrstvami) a zeminou v části zatravněné.
 Při odstraňování stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
a stabilita jiných staveb, bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími
důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Při odstraňování stavby je
nutno dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.
 Odstranění nepovolené stavby bude oznámeno bezprostředně po dokončení prací
stavebnímu úřadu.
 Materiál získaný odstraněním stavby (odpad), bude uložen nezávadným a zákonným
způsobem.
 Odstraněný plot bude odvezen a uskladněn v hale Technických Služeb Hodkovice.
Nabídka musí obsahovat tyto části:
1. Krycí list nabídky (viz. příloha č. 1)
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1
zákona o veřejných zakázkách (viz příloha č. 2)
3. Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku – prostá kopie (pro splnění profesních
kvalifikačních předpokladů).
4. Cenovou nabídku (cenu včetně DPH)
Neúplné nabídky budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

Další požadavky na zpracování nabídky:
 Uchazeči mají možnost požádat zadavatele o dodatečné dotazy.
 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
 Součástí této výzvy je i návrh smlouvy o dílo – příloha č. 4
Způsob hodnocení nabídek:
1. Nejnižší nabídková cena (vč. DPH)
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise, kterou jmenuje starostka Města Hodkovice n/M.
Hlavním hodnotícím kritériem bude nejnižší celková cena nabídky včetně DPH.
Práva zadavatele:
- zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění a doplnění textu výzvy nebo zrušení této
výzvy,
- zadavatel uchazečům nehradí výdaje spojené se zpracováním nabídky,
- předložené nabídky zadavatel nevrací.
Předložení nabídek uchazečem:

Svou nabídku v jednom originálním výtisku doručte osobně nebo poštou do 17.
září 2015 do 14:00 hodin do podatelny Městského úřadu v Hodkovicích
nad Mohelkou, Náměstí T. G. Masaryka 1 v zalepené obálce s označeným
NEOTVÍRAT – nabídka: ODSTRANĚNÍ STAVBY.
V Hodkovicích nad Mohelkou 2. září 2015

…………………………………..
Bc. Ivana Brychcíová

