VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
podle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

A. Identifikační údaje zadavatele
Město Jaroměř
IČ: 002 72 728
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Statutární zástupce: Josef Horáček, starosta
Kontaktní osoba: Jiří Pacovský
Telefon: 491 847 111, fax: 491 810 292
Email: pacovský@jaromer-josefov.cz
B. Název veřejné zakázky
Oprava lávky přes rameno Labe u Hořenic-spodní stavba
C. Druh zakázky
Předmětem soutěže je rekonstrukce mostních podpěr ocelové lávky (podchycení
mikropilotami).
D. Termín a místo plnění zakázky
Předpokládané zahájení stavby:
Dokončení díla :

srpen 2021
do 2 měsíců od předání
staveniště
Vyklizení staveniště zhotovitelem :
v den ukončení díla
Místo: Křížení lávky pro pěší se slepým ramenem Starého Labe, p. č. 4323/1 KÚ Jaroměř.

E. Doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 60 dnů ode dne otevírání obálek.
F. Specifikace zakázky
Stavba leží na těchto pozemkových parcelách v KÚ Jaroměř 657336 (okr. Náchod):
p.č.
druh pozemku
vlastník
celková výměra m2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4323/1
vodní plocha
ČR, Povodí Labe, s.p.
5289
V obvodu staveniště se nacházejí tyto inženýrské sítě a jejich ochranné pásma, které
mohou být stavbou ovlivněny:
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sdělovací kabely (CETIN) – chráničky podél návodní strany mostu.
Stavba kříží vodní tok (Staré Labe) ve správě Povodí Labe, s.p.
Lávka leží na účelové komunikaci, stezce pro pěší. Pro výstavbu bude využito části
pozemku p.č. 3118/8, trvalý travní porost, 25040 m2, BPEJ 3.58.00, ČR, SPÚ.
Stavební stav nosné konstrukce mostu je dobrý, vyžaduje však údržbu. Spodní stavba
mostu je v havarijním stavu. Je navrženo provedení rekonstrukce, která spočívá v sejmutí
ocelové nosné konstrukce z mostních opěr vcelku a odvoz do dílny mimo vodní tok, kde
bude provedena údržba (není součástí této výzvy). Mostní opěry budou rekonstruovány
na místě – podchycení mikropilotami. Následně bude nosná konstrukce lávky osazena
zpět (není součástí této výzvy).
Záměrem stavebníka je tedy rekonstrukce stávající lávky s využitím stávající spodní
stavby, tj. ve stávající poloze a rozsahu, na stávajících pozemcích. Stavba bude prováděna
při úplné uzavírce lávky. Náhradní trasa nebude stanovena. Správcem vodního toku
zůstává Povodí Labe, s.p. Inženýrské sítě zůstávají u stávajících správců. Přeložky nebo
úpravy kabelů budou řešeny samostatně, mimo tuto dokumentaci a nejsou předmětem
této veřejné zakázky.
G. Způsob zpracování cenové nabídky
Cenová nabídka bude zpracována na základě těchto podkladů a musí krýt veškeré náklady
nezbytné k řádné realizaci díla.
Nabídková cena může být měněna v souvislosti se změnou daňových předpisů, které mají
prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění nebo bude-li zadavatel písemně požadovat
provedení prací, které nejsou obsaženy v této výzvě.
Nabídka musí respektovat současně platnou daňovou soustavu.
Cenu uveďte: - bez DPH,
- DPH,
- včetně DPH.
H. Obsah nabídky
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení (originál) v písemné formě a v českém
jazyce. Nabídky musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Součástí nabídky je:
1. Krycí list nabídky-Přesný název a adresa uchazeče. Jméno osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče, jméno odpovědného zástupce, telefonní, e-mailové, popř. jiné
spojení.
2. Čestné prohlášení prokazující splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů
uchazeče, popř. další požadované doklady prokazující kvalifikaci.
3. Položkový rozpočet.
4. Návrh smlouvy se zadavatelem na předmět plnění zakázky (vč. záruční doby a sankcí)
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
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I. Lhůta a místo pro podání nabídek a jejich označení
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí
dne 20. 8. 2021 v 10:00 hod.
Nabídky budou přijímány pouze v písemné formě v zalepených obálkách na adrese
osobně/doručením nebo elektronicky prostřednictvím NEN:
Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř – podatelna úřadu.
Obálka bude označena „Výběrové řízení – Oprava lávky přes rameno Labe u Hořenicspodní stavba – NEOTVÍRAT“. Na obálce rovněž bude uvedena adresa uchazeče.
Nabídky doručené po stanovené lhůtě budou přijaty, nebudou však otevřeny a
posuzovány. Při posuzování o včasném či opožděném podání nabídky je rozhodující
prezenční razítko podatelny úřadu.
Uchazeči, kteří podali nabídku do výběrového řízení, mají možnost být přítomni při
otevírání obálek. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bude zasedat dne
20. 8. 2021 v 10,05 hodin v badatelně na Městském úřadu v Jaroměři, III.NP.
J. Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná radou města.
Hodnotící kritérium:
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH
váha 100 %
K. Kvalifikační předpoklady uchazeče
Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady čestným prohlášením. Čestné prohlášení
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude obsahovat, že
uchazeč:
- má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele,
- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže,
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení,
- není v likvidaci,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
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pravomocně uloženo kárné opatření,
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Dále uchazeč doloží:
- výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence,
- dále uchazeč prokazuje kvalifikaci předložením seznamu min. 3 staveb (stavebních
prací) obdobného charakteru (stavební práce) provedených zhotovitelem za
posledních 5 let z nichž každá je v min hodnotě 500 tis. Kč bez DPH s uvedením názvu
akce, termínu realizace, kontaktu na objednatele, rozsah prací a cenu díla.
L. Zadávací podklady
Zadávací podklady lze zapůjčit po předchozí dohodě na Městském úřadě v Jaroměři,
odboru majetku města, Jiří Pacovský. Tamtéž lze získat další případné informace (tel.
491 847 170, mobil 734 147 722 e-mail : pacovsky@jaromer-josefov.cz)
M. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku (dotazu), odešle
zadavatel současně všem zájemcům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy či uveřejní tyto
informace stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení o otevřené výzvě, a to nejpozději
do dvou pracovních dnů.
N. Ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez úhrady vynaložených nákladů,
- zrušit výběrové řízení ze strany zadavatele bez uvedení důvodu,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky,
- pokud nebude s vítěznou firmou dosaženo dohody o předloženém návrhu smlouvy a
plnění zakázky, budou jednání pokračovat s dalšími uchazeči v pořadí dle přiloženého
zápisu o vyhodnocení a posouzení nabídek, kteří splnili podmínky výběrového řízení
uvedené v této výzvě,
- v případě, že uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, neposkytne i přes
písemné urgence součinnost k uzavření smlouvy, je zadavatel oprávněn smlouvu po 14
kalendářních dnech ode dne doručení Oznámení o přidělení zakázky uzavřít s
uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena a schválena jako druhá v pořadí. V
případě, že ani uchazeč druhý v pořadí neposkytne v uvedené lhůtě součinnost, je
možné uzavřít smlouvu obdobně s dalším uchazečem v pořadí.
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni prostřednictvím Oznámení o
přidělení zakázky.
Na případné námitky (odvolání) podané ze strany uchazečů není zadavatel povinen reagovat.
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Výzva byla schválena na schůzi Rady města Jaroměře dne 4. 8. 2021 usnesením číslo
0901-18-2021-OMM-RM.
Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.

Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Smlouva o dílo
PD
Výkaz výměr

V Jaroměři dne 5. 8. 2021
Výzvu vypracoval:

Za zadavatele:

Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Josef Horáček, starosta
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