Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz
Hodkovice nad Mohelkou, 12.08.2020

Výzva k podání nabídek
Předmět výzvy:

Oprava části chodníku ulice Mánesova, Hodkovice n/M

Zadavatel výzvy:

Město Hodkovice nad Mohelkou
Nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
00262820/CZ00262820

IČ/DIČ:
Kontaktní osoba:

Helena Řezáčová
Tel. 485 145 353, mobil 607 074 162
e-mail: helena.rezacova@hodkovicenm.cz

Termín zahájení: září 2020
Termín dokončení: listopad 2020
Místo plnění:
ulice Mánesova mezi č.p. 530 a 550, Hodkovice nad Mohelkou
Předmět zakázky:
Úkolem úspěšného uchazeče je oprava části chodníku v ulici Mánesova v Hodkovicích nad
Mohelkou.
Specifikace zakázky:
Popis současného stavu
Stávající asfaltový povrch chodníku je rozpraskaný a nerovný, v místě, kde je kořenový systém stromu
(lípa rostoucího v bezprostřední blízkosti chodníku), došlo ke vzdutí až o 10 cm a povrch je narušen
výrazně. V chodníku je revizní šachta dešťové kanalizace, svodné potrubí je z KGEM DN 400 a je
uloženo mělce, cca 50 cm pod povrchem asfaltu. V blízkosti chodníku jsou stožáry veřejného
osvětlení, kabelové vedení NN, vodovod a plynovod. Asfaltový povrch chodníku navazuje na okolní
zatravněnou plochu bez ukončení obrubami, napojení na asfalt komunikace vedoucí k obytným
budovám je plynulé, bez ohraničení obrubníky.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení
Práce budou zahájeny pokácením lípy, odstraněním pařezu a odstraněním pruhu ornice podél okrajů
stávajícího asfaltového povrchu, ornici uskladnit pro další použití na mezideponii v místě. Následně
odstranit stávající asfaltový kryt včetně štěrkové podkladní vrstvy, vzniklou pláň zarovnat a zhutnit.
Během prací postupovat opatrně a nepoškodit mělce uložené vedení dešťové kanalizace, kabely
veřejného osvětlení a inženýrské sítě zakreslené v situaci, v předstihu zaříznout asfalt v místě
napojení na ulici Mánesova a Sportovní. U kanalizační šachty vyměnit poklop a betonový přechodový
kus (konus), během prací nepoškodit nebo neucpat kanalizační stoku! Asfaltová, štěrková a
betonová suť bude odvezena a uložena na řízené skládce, alternativně použita k recyklaci.
Po opravě kanalizační šachty provést podkladní vrstvu ze štěrkodrtě a osazení obrubníků,
zadláždění bude provedeno krytem z betonové zámkové dlažby pro pěší tloušťky 6 cm. U napojení na
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stávající komunikace se počítá s doplněním asfaltového krytu, podél obrubníků doplnit ornici
z mezideponie a provést uhrabání a osetí travním semenem. Závěrem provést úklid a omytí
znečištěných části okolních komunikací tlakovou vodou, vyklizení staveniště a prostoru mezideponie.
Všeobecně:
Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle
zákona č. 185/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Uskladnění materiálu, kontejneru na
odpad a zařízení staveniště je možné na části ppč. 1395 přes ulici, nebo na části ppč. 1686/1 (kotelna
města). Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná
ustanovení BOZP a nepoškodit přilehlé zábradlí, komunikace, trávník, sloupy VO atd. Během prací
nesmí být uzavřeny nebo výrazně omezeny sjezdy z ulice Mánesova k obytným budovám a do
ulice Sportovní, ani omezen provoz na ulici Mánesova.

Nabídka musí obsahovat:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1)
2. Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku – prostá kopie (pro splnění
profesních kvalifikačních předpokladů).
3. Oceněný výkaz výměr (rozpočet) v tištěné podobě (příloha č. 4)
4. Smlouvu o dílo, podepsanou oprávněnou osobou (příloha č. 3)
Neúplné nabídky budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
Další požadavky na zpracování nabídky:
•
•

veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,
variantní řešení nabídky nejsou přípustná

Způsob hodnocení nabídek:
Výběrovým kritériem je Nabídková cena včetně DPH.
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hlavním hodnotícím kritériem bude nejnižší
celková cena nabídky včetně DPH.
Předložení nabídek uchazečem:
Svou nabídku doručte osobně nebo poštou do 31.srpna 2020 do 11:00 hodin do podatelny
Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, náměstí T.G.M. 1 v zalepené obálce
s označením NEOTVÍRAT – CHODNÍK MÁNESOVA.
Práva zadavatele:
•

zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění textu nebo zrušení této výzvy

•

zadavatel uchazečům nehradí výdaje spojené se zpracováním
nabídky
Stránka 2 z 3

•

předložené nabídky zadavatel nevrací

•

odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu

•

vyhlašovatel má právo vyhlásit další kola výběrového řízení

•

do doby uzavření smlouvy vést cenová jednání s kterýmkoliv z nabízejících,

•

neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem

V Hodkovicích nad Mohelkou 12.8.2020

……………………............
Helena Řezáčová
Místostarostka
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