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 přístupových chodníků Podlesí 544, 545,
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 Podlesí č.p. 544, 545, Hodkovice nad Mohelkou
Předmět zakázky:
Úkolem úspěšného uchazeče je oprava přístupových chodníků k panelovým domům č.p. 544,
545 a kontejnerových stání v Hodkovicích nad Mohelkou.
Specifikace zakázky:
zadavatel upozorňuje, že z níže uvedeného textu je nutné vynechat části týkající se
budování parkovacích stání, ta v této fázi nebudou realizována.
Popis současného stavu:
U bytových domů na sídlišti v ulici Podlesí nejsou parkovací stání pro osobní automobily, ani
přístřešky nebo prostory pro popelnice. Osobní automobily parkují na místní komunikaci a blokují
průjezd pro ZZS, HZS, PČR, odvoz odpadků i další uživatele komunikace. Přístupové chodníky ke
vchodům do domů jsou z degradovaného betonu, obrubníky jsou poškozené nebo rozvalené a nádoby
na odpad jsou umístěny přes ulici. Z rozhodnutí zadavatele budou u č.p. 544 a 545 opraveny
přístupové chodníky a budou vybudována parkovací stání a místa pro kontejnery na odpad. Dotčené
plochy jsou zatravněny a osázeny okrasnými keři, dešťové vody jsou odvedeny betonovými
odvodňovacími žlaby do dešťové kanalizace, pod chodníky přecházejí žlaby v PVC potrubí. V místě
provádění prací vedou inženýrské sítě, část asfaltové plochy komunikace u chodníků je poškozená, u
vchodů do 544/A a 544/B se rozpadá keramická dlažba.
Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:
V rámci přípravných prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí jejich správci, práce v jejich
těsné blízkosti (v ochranném pásmu) musí být prováděny ručně a dle podmínek správců! Stožár
veřejného osvětlení poblíž chodníku ke vstupu do 545/B by kolidoval s parkovacím stáním a je třeba
Stránka 1 z 3

ho posunout. Nové umístění bude na rozhraní stání pro kontejnery a chodníkem, umístění je zřejmé
z výkresu situace. Následně budou odstraněny keře v prostoru budoucích parkovacích stání, u keřů,
které jsou v jejich těsné blízkosti proběhne ořezání větví.
Betonové chodníky vedoucí ke vchodům budou vybourány včetně obrubníků, v předstihu podél
obrub odstranit ručně pruh ornice, tato bude po provedení prací přihrnuta zpět. Tloušťka betonu
chodníku se předpokládá cca 20 cm, pro podkladní vrstvy nového souvrství (dle skladby S1) bude
nutné o 10 cm snížit úroveň pláně. Při bourání chodníků postupovat opatrně v okolí betonových
odvodňovacích žlabů které zůstanou zachovány, PVC potrubí, které tvoří prostup pod chodníkem bude
vybouráno a nahrazeno novým. V prostoru nových stání odstranit ornici a následně provést odkopávku
v tloušťce dle nového souvrství (skladba S1 a S2), vybourat beton stávajícího kontejnerového stání
před 545/B a pruh betonové dlažby před 544/A.
Zemní pláň pro nové souvrství chodníků i stání bude urovnána a zhutněna, následně provést
podkladní vrstvy ze štěrkodrtí a kryty ze zámkové a zatravňovací dlažby. Ve styku s komunikací bude
osazen u stání i chodníků na ležato silniční obrubník, stání pro OA budou ukončena stojatým silničním
obrubníkem, chodníky a stání pro kontejnery budou ukončeny zahradními obrubníky. Přesný rozsah
obrubníků je zřejmý z přiložené situace, část bude kladena s mezerou cca 5 cm pro odtok srážkových
vod do přilehlých zelených ploch. Detaily provedení obrubníků, napojení na stávající komunikaci a
rozhraní mezi stáním pro OA a stáním pro kontejnery bude upřesněno při realizaci. Ve styku
opravovaných chodníků a nových stání se stávající komunikací se uvažuje s opravou pruhu
asfaltového povrchu, v místě styku chodníků pro 544/B a 545/A bude asfaltový povrch vyměněn
v rozsahu 3x3 m, v blízkosti vodovodního šoupěte postupovat opatrně. Pro průtok dešťových vod
v betonových odvodňovacích žlabech pod chodníky osadit kanalizační potrubí z tvrdého PVC SN8,
toto obsypat pískem a na krajích po stranách chodníku obetonovat. Obrubníky v tomto místě osadit
s mezerou, aby dešťové vody z povrchu chodníku mohly odtékat do žlabu.
Do přístupového chodníku k jednotlivým vchodům v místě, kde prochází kabel veřejného
osvětlení, bude položena chránička (kabelové prostupy) pro kabel veřejného osvětlení.
Otvory v zatravňovacích tvárnicích stání pro OA budou vyplněny předem prosátou ornicí,
v každém otvoru ornici zhutnit, následně otvory doplnit směsí ornice a travního semene a udusat.
Součástí oprav je i výměna dlažeb a čistících rohoží ve vstupech do 544/A a 544/B. Stávající
keramická dlažba bude vybourána včetně podkladního betonu, ve styku se vstupními dveřmi
postupovat opatrně a tyto nepoškodit! Provést nový betonový potěr včetně vyrovnávací vrstvy a po
jeho vyzrání provést nové dlažby s protiskluzem R11, typ a barevnost dle výběru objednatele.
Rozhraní mezi keramickou dlažbou a zámkovou dlažbou chodníku provést z ocelového profilu.
Původní ocelové čistící rohože budou odstraněny, nové čistící zóny budou zapuštěné do dlažby typ
TOPWEL 27 EXTRA (GAPA MB), při betonáži potěru v místě rohože nutno provést snížení úrovně.
Závěrem začistit, rozprostřít a osít ornici kolem obrubníků chodníků i stání, vyčistit betonové
odvodňovací žlaby, vyklidit staveniště a provést úklid komunikace (omytí tlakovou vodou) po
znečištění během prací.
Všeobecně:
Veškerý stavební odpad a přebytečný výkopek 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 a zařízení staveniště je možné v těsné blízkosti opravovaných chodníků anebo přes ulici na
p.p.č. 1754. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná
ustanovení BOZP a nepoškodit přilehlé kryty komunikací, sokly budov, trávník atd. V prostoru
dotčeném stavebními pracemi se nacházejí inženýrské sítě, viz zákres v situaci, při práci v jejich
blízkosti postupovat dle podmínek správců.

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)
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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 – CHODNÍKY PODLESÍ 544, 545.
Práva zadavatele:
•

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

•

zadavatel uchazečům nehradí výdaje spojené se zpracováním
nabídky

•

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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