Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.03.2022
Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022"
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - Smlouva 2022 vzor
B - Výzva k podání nabídky_2022

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Název (předmět) zakázky:
„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2022-001
Zajišťující odbor (ZO):
Odbor investiční (dále jen OI)
Jedná se o otevřené výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve
výzvě jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak
připouští uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Osloveni budou např.:
EUROVIA CS, a. s., Jan Kolomazník, SILPRA silniční práce, s. r. o., Soukup Miloš, s. r. o.,
EUROSTAVBY PLUS, s. r. o., Zdeněk Ostřížek.
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického
nástroje a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnoticím kritériem
je nejnižší nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení
budou rozhodné ceny bez DPH.
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM,
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města, a dále doporučuje schválit znění výzvy
k podání nabídky. Předpokládaná hodnota zakázky 4.000.000 Kč bez DPH.

Vytvořeno 13.04.2022 12:55:23
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Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu „Oprava povrchů místních
komunikací v Kuřimi v roce 2022", dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky vč. návrhu
smlouvy o dílo.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

Vytvořeno 13.04.2022 12:55:23
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Městský úřad Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
www.kurim.cz

SMLOUVA O DÍLO č. 2022/D/00
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále
jen občanského zákoníku)

Článek 1
Smluvní strany
Objednatel
Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO :
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
00281964
CZ00281964
Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
19 - 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Vedoucí odboru investičního:
Stanislav Bartoš, tel.:541 422 373, 606705879 el. pošta: bartos@kurim.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Název / jméno a příjmení:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

X
X
X
X
X
X
X
X

K podpisu smlouvy je oprávněn: X
Ve věcech technických je oprávněn jednat: X

(dále jen zhotovitel)
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Článek 2
Výchozí údaje o díle
2.1. Název díla: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ v rozsahu technologie:
DOPLNÍ

provedených v katastrálním území Kuřim, (dále jen „dílo“).

Článek 3
Předmět díla
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede dílo, kterým je provedení
oprav místních komunikací v katastrálním území Kuřim technologií uvedenou v čl. 2. této smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že dílo po jeho dokončení převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu. Dílo může být
prováděno po částech, zpravidla po ulicích. O této skutečnosti musí být učiněn zápis ve stavebním deníku a
podepsán zástupci stran ve věcech technických. Po předání dílčí části díla objednateli vzniká zhotoviteli
právo na zaplacení této dílčí části díla dle níže sjednaných jednotkových cen. Konkrétní rozsah prací vč.
seznamu ulic bude stanoven dohodou smluv. stran před započetím prací na místě samém a odsouhlasen ve
stavebním deníku.
V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí dodávku materiálu na provedení oprav a následující práce:
- přechodné dopravní značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány
- povolení užívání veřejných ploch k případnému skladování materiálu či zařízení staveniště, vč. úhrady
poplatků
- vytyčení staveniště
- realizaci oprav
- likvidace veškerých odpadů vzniklých při realizaci díla, vč. úhrady poplatků za skládku
- vyklizení staveniště
- předání dokončeného díla na základě protokolu o předání a převzetí díla
3.2. Dílem se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1. a podrobně rozepsané v popisu prací
v cenové nabídce zhotovitele.
3.3. Dodávkou se rozumí dodávka všech věcí, výrobků a zařízení, z nichž se dílo skládá, dále pak činností
souvisejících s provedením díla, zejména zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení,
služeb, dopravy, produktů a všech dalších činností nezbytných k účelnému provedení díla.
3.4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje odbornými předpoklady a že dílo provede s náležitou odbornou péčí.

Článek 4
Čas plnění
4.1. Zhotovitel provede dílo v tomto období:
Zahájení prací na díle
do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele
Dokončení prací
nejpozději do 31. 10. 2022
4.2. Doba plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že:
a/ objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, přičemž objednatel je oprávněn
přerušit práce zhotovitele vždy na základě písemného oznámení objednatele, které musí být uskutečněno
nejméně 3 dny před požadovaným přerušením.
b/ v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení díla nebude
technicky a technologicky splnitelná. Po naplnění této podmínky může kterákoliv smluvní strana navrhnout
uzavření písemného dodatku této smlouvy, kterým by byl upraven termín dokončení díla.
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c/ v průběhu prací budou panovat takové povětrnostní podmínky, které výrazně zpozdí práce na těchto
podmínkách přímo závislé, tyto skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a vzájemně
odsouhlaseny.

Článek 5
Cena za dílo
5.1. Zhotovitel provede dílo v kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za jednotkovou cenu dle použité
technologie z cenové nabídky ze dne X. X. 2022, která je uvedena v článku 5.2.
5.2. Celková částka bude stanovena na základě podpisu protokolu o předání a převzetí díla, jehož součástí
bude odsouhlasený naceněný soupis provedených prací s uvedením výměr pro jednotlivé použité
technologie v souladu s jednotkovými nabídkovými cenami. Celková cena bude vyčíslena takto:
- celková cena bez DPH
- vyčíslení DPH
- celková cena vč. DPH
DOPLNÍ

Jednotkové nabídkové ceny jsou dohodnuty jako pevné a zahrnují veškeré náklady potřebné k provedení
díla, uvedeného v čl. 3 této smlouvy.
5.3. Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ke změně daňových a jiných právních předpisů.

Článek 6
Platební podmínky
6.1. Objednatel zálohy neposkytuje.
6.2. Cenu za provedení díla uhradí objednatel ze svého účtu na účet zhotovitele na základě faktur daňových dokladů, vystavených na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla nebo části díla
doloženého naceněným soupisem provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli naceněný soupis
provedených prací min. 5 pracovních dnů před jednáním o předání a převzetí díla, který objednatel do 5
pracovních dnů odsouhlasí nebo se k němu vyjádří.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu protokolu o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel
fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací.
Faktura bude obsahovat všechny náležitosti:
- označení zhotovitele a objednatele
- den vystavení a den splatnosti
- označení peněž. ústavu, č. účtu, na který bude faktura směrována a příslušný variabilní symbol
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH)
- označení díla
- podpis zhotovitele
6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli
k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet znova od
počátku až doručením opravené faktury objednateli.
6.4. Splatnost faktury bude nejméně 30 dnů.
6.5. Objednatel proplatí celou výši fakturované částky po předání díla bez vad a nedodělků.
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Článek 7
Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele
7.1. Zhotovitel provede dílo osobně a na své náklady. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
Zhotovitel nese nebezpečí za škody na předmětu díla od doby předání staveniště až do jeho předání
objednateli.
7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště 3 dny před zahájením prací.
7.3. Zhotovitel má povinnost přizvat technického zástupce objednatele při započetí, v průběhu a těsně před
ukončením prací na jednotlivých úsecích resp. ulicích za účasti odpovědné odborně způsobilé osoby
zhotovitele.
7.4. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, případně montážní deník, který bude uložen u
zhotovitele. Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli. Do deníku se denně zapisují skutečnosti
rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména popis prováděných prací - spotřeba materiálu podle jednotlivých
úseků-ulic, údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, počasí a údaje nutné pro posouzení prací orgány
státní správy. Odsouhlasení zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel průběžně a dle potřeby předkládat
objednateli dle dohody.
7.5. Do stavebního deníku se zapisují rovněž všechny vyvolané vícepráce z titulu změny požadavků
objednatele. Tyto vícepráce musí být objednatelem dopředu odsouhlaseny.
7.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametru díla stanovených na základě této smlouvy ve
stavebním deníku a platnými nebo doporučenými normami. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté
řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku.
7.7. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů předem a
současně předloží v souladu s čl. 6.2 naceněný soupis provedených prací. O předání a převzetí díla sepíší
strany protokol o předání a převzetí díla s uvedením případných vad a nedodělků, termínu jejich odstranění,
a termínem vyklizení staveniště.
7.8. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo nebo jeho část převezme, pokud toto nebude mít vady, které
brání nebo podstatným způsobem omezují užívání díla.
K jednání o předání a převzetí díla budou doloženy:
- návrh protokolu o předání a převzetí díla
- naceněný soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem
- stavební, příp. montážní deník - originál,
- atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a
dodávek, kde to ukládá právní předpis či technická norma
- doklady o množství spotřebovaných hmot
- doklady o skladování a likvidaci odpadů
Hodnocení kvality při předávání bude provedeno a dokladováno takto:
vizuálním posouzením celistvosti a přiměřené rovinatosti oprav a to, zda nedochází k nadměrnému úletu
kameniva.
7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek. Odpady odstraňovat bez odkladu v rámci
svého odpadového hospodaření ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7.10. Práce budou prováděny za veřejného silničního provozu. Zabezpečení staveniště i provozu bude
provedeno dopravním značením a opatřením dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení“, včetně
jeho stanovení. Dopravní značení si zajišťuje a rozmisťuje zhotovitel a je zkalkulováno v jednotkových
cenách.
7.11. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si změny kontaktních uvedených údajů v čl.1 této smlouvy.
V případě nepřevzetí písemnosti se tato považuje za doručenou 3 dnem ode dne odeslání na adresu druhé
smluvní strany, která je uvedena v čl.1 této smlouvy.

Článek 8
Záruční doba a odpovědnost za vady
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy a
technickými normami.
8.2. Záruční doba je dohodnuta na 12 měsíců na vysprávky tryskovou metodou a 24 měsíců na ostatní
technologie. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, resp. jeho částí objednatelem.
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8.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky zdarma odstraní veškeré vady, vyjma vad
způsobených nevhodným, či nesprávným užíváním díla nebo jeho nedostatečnou údržbou. Reklamaci lze
uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, a to písemně.
8.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud se
s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.
8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neúnosným nebo nevhodným podkladem. Pokud zhotovitel
neupozorní objednatele na neúnosný nebo nevhodný podklad, když toto zjistí, popřípadě při vynaložení
odborné péče měl zjistit, je povinen odstranit vadu na své náklady.
8.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 20 dnů po obdržení reklamace, nebo do dohodnuté doby,
je objednatel oprávněn přistoupit k odstranění vad a účtovat zhotoviteli náklady s tímto vynaložené. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel na základě faktury objednatele, a to nejpozději do 20 dnů
po obdržení faktury.

Článek 9
Smluvní pokuty
9.1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termínem plnění specifikovaným v článku 4. této smlouvy
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení
s odstraněním každé vady a každého nedodělku v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
9.3. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle článku 6.4. této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
9.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí smluvní pokuta 1000,- Kč za každý den
prodlení.
9.5. Pokud zhotovitel reklamované vady v termínu dle čl. 8.4. neodstraní, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
9.6. Objednavatel může započíst své pohledávky oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává
zhotovitel tímto svůj souhlas.
9.7. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody, která převýší smluvní
pokutu.
9.8. Kterákoliv smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná 14-tý den od doručení výzvy k jejímu
zaplacení. Strana, která je v prodlení s úhradou smluvní pokuty, je povinna hradit úrok z prodlení v zákonné
výši.

Článek 10
Odstoupení od smlouvy
10.1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu
poruší a své porušení nenapraví do 14 dnů ode dne písemného upozornění.
10.2. V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodu vad, za něž odpovídá objednatel, budou
zhotoviteli uhrazeny prokazatelně provedené práce a spotřebovaný materiál.
10.3. V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel
oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou. Případné zvýšení nákladů na dokončení díla uhradí
zhotovitel.
10.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté
objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.
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Článek 11
Vyšší moc
11.1. Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je
povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou
na změně, či předčasném ukončení smlouvy.
11.2. Pokud v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové následky trvají
nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.
11.3. Termín „vyšší moc“ znamená pro účely této smlouvy následující události: válka, nepokoje či občanská
vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná přírodní katastrofa.
11.4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují učinit bez zbytečného prodlení potřebné kroky
k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejich následků.

Článek 12
Ostatní ujednání
12.1. Jakost dodávek a prací, pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude odpovídat normám a předpisům
platným v České republice.
Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.
12.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, bez písemného souhlasu nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této
smlouvy.
12.3. Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů
s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této dohodě nedojde,
oceňují se shora uvedené náklady dle ceníků RTS, platných v období, kdy byly práce provedeny.

Článek 13
Závěrečná ustanovení
13.1. Tuto smlouvu lze změnit oboustranně potvrzeným a číslovaným písemným dodatkem ke smlouvě. To
se týká především případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce).
V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat
právo na snížení, resp. zvýšení ceny díla.
13.2. Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují podle
obecně platných právních předpisů ČR, zejména občanským zákoníkem.
13.3. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Objednateli přísluší 3 vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení.
13.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
13.5. Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. XXXXXXX ze dne XXXXX.
13.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn
v informačním systému registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra (ve směrnici není). Smluvní
strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata zašle k uveřejnění v registru smluv město
Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření (podpisu).
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13.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, (účinnosti nabývá uveřejněním v registru
smluv). Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne XXX

V Kuřimi, dne: XXX

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

XXXXXX
jednatel společnosti
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
ID DS: 5dhbqi2
www.kurim.cz

ODBOR INVESTIČNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na zakázku města Kuřimi
Předmět (název) zakázky: Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce
2022
Evidenční číslo zakázky:

III-OI-2022-001

Zadavatel:
Adresa:
IČ:
Statutární orgán:
Zajištující odbor:
Vedoucí zajišťujícího odboru:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail :
Datum výzvy:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Ing. Drago Sukalovský, starosta
Odbor investiční města Kuřim
Stanislav Bartoš
Stanislav Bartoš
541 422 373
bartos@kurim.cz
xx. xx. 2022

Tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb. „o veřejných
zakázkách", zadavatel postupuje podle vnitřní směrnice S1/2022/RM o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

Předpokládaná hodnota zakázky: celkem 4 000 000,- Kč bez DPH
1. Předmět plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení na zakázku malého rozsahu je
provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení stavebních prací.

„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“
v rozsahu těchto technologií:
1/ Oprava lokálních výtluků a propadených překopů použitím infratechnologie:
-

při použití nové obalované směsi

jednotková cena / 1 m2

2/ Oprava drobných poruch, výmolů a prasklin tryskovou metodou:
-

jednotková cena / t vystříkaného materiálu

3/ Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm včetně očištění podkladu,
spojovacího postřiku, strojní pokládky, zaválcování a úpravy krajnice:
-

jednotková cena / 1 m2

4/ Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm, včetně předchozího
odfrézování krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na určené místo v
Kuřimi, očištění podkladu, spojovacího postřiku, strojní pokládky, zaválcování a ošetření hran
opravy s utěsněním spár:
-

jednotková cena / 1 m2

5/ Velkoplošná vysprávka i s výměnou podkladu s následným položením asfaltového krytu tl.
50 mm, včetně odfrézování krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na
určené místo v Kuřimi, vybourání podkladu v tl. 450 mm, odvozu vybouraného materiálu
podkladu na skládku, poplatku za skládku, položení a zhutnění štěrkodrti v tl. 150 mm,
položení a zhutnění štěrku frakce 32-63 mm v tl. 200 mm, položení podkladního obalovaného
kameniva v tl. 100 mm, spojovací postřik 0,15 - 0,25 kg/m², položení krytu z asfaltobetonu tl.
50 mm a ošetření hran opravy s utěsněním spár, úprava krajnice:
-

jednotková cena / 1 m2

6/ Velkoplošná vysprávka penetrací včetně podkladní vrstvy – urovnání a zhutnění stávající
šotolinové komunikace, štěrk frakce 32-63 mm v tl. 100 mm se zhutněním a prolitím silničním
asfaltem v množství 6 kg / m 2, posyp drceným kamenivem frakce 8-16 mm v množství 30kg /
m2 se zhutněním. Dále bude proveden dvouvrstvý asfaltový nátěr – zástřik silničním asfaltem
množství 1,8 kg / m 2 s posypem drceným kamenivem frakce 8-16 mm v množství 25 kg /m 2,
hutnění. Další zástřik silničním asfaltem množství 1,5 kg / m 2 s posypem drceným kamenivem
frakce 4-8 mm v množství 15kg / m 2, hutnění, úprava krajnice:
-

jednotková cena / 1 m2

7/ Velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfaltovou emulzí, kamenivo frakce 8-16 mm a
frakce 4-8mm, následné zaválcování:
-

pro uzavřené živičné komunikace
pro asfaltový recyklát

jednotková cena / 1 m2
jednotková cena / 1 m2

8/ Velkoplošná vysprávka asfaltobetonových povrchů dvouvrstvým mikrokobercem (za
studena do 20 mm):
-

jednotková cena / 1 m2

9/ Velkoplošná vysprávka asfaltovým recyklátem – sejmutí stávajícího povrchu šotolinové
komunikace v tl. 100 mm, odvoz materiálu na určené místo v Kuřimi, strojní položení
asfaltového recyklátu finišerem v tl. 100 mm a jeho hutnění:
-

jednotková cena / 1 m2 bez dodávky asfaltového recyklátu

10/ Oprava chodníků – vybourání stávajícího chodníku včetně obrubníku a podkladní vrstvy
do hloubky 300 mm včetně uložení na skládku, osazení betonového obrubníku 100/8/25 do
betonového lože C 20/25, geotextilie, štěrkodrť minimálně 200 mm, drcené kamenivo frakce 48 mm tloušťky 40 mm, betonová zámková dlažba 200x200 mm tloušťky 50 mm, v místě
sjezdu bude konstrukce ze štěrkodrti tloušťky 300 mm, lože z kameniva drceného frakce 4-8
mm tloušťky 40mm a betonová zámková dlažba 200x200 mm v tloušťce 80 mm:
-

za chodníky
za sjezdy

jednotková cena / 1 m2
jednotková cena / 1 m2

11/ Oprava spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi – pouze technologií, při které je
spára vyfoukána horkým vzduchem a následně zalitá modifikovanou asfaltovou zálivkou (JST
postup):
-

jednotková cena za jeden běžný metr

12/ Velkoplošná vysprávka polních cest recyklátem - urovnání stávajícího povrchu cesty a
strojní položení 300mm silné konstrukce z recyklátu a jeho hutnění:
-

jednotková cena / 1 m2

13/ Vytrhání obrub z obrubníků stojatých s vybouráním lože včetně odsunu na skládku
do 5 km;
14/ Osazení stojatého kamenného obrubníku délka 500mm – 1000mm; šířka 100mm –
120mm; výška 200mm s opěrou, lože z R/15 – bez obrubníku;
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15/ Osazení silničního betonového obrubníku stojatého 1000/250/100 s boční opěrou, beton
prostý C12/15 včetně dodávky obrubníku;
16/ Osazení chodníkového betonového obrubníku stojatého 1000/200/ 80/ s boční opěrou,
beton prostý C12/15 včetně dodávky obrubníku;
17/ Osazení silniční obruby z dlážděných kostek – dvojřádek do lože z betonu prostého
C12/15 včetně vyspárování bez dodávky kamenných kostek;
18/ Likvidace odpadu kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 zemina a kamení, včetně naložení a odvozu z Kuřimi;
19/ Likvidace odpadu kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 zemina a kamení s příměsí, včetně naložení a odvozu z Kuřimi;
20/ Likvidace odpadu kat. č. 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 - směsný stav. odpad, včetně naložení a
odvozu z Kuřimi;
21/ Likvidace odpadů kat. č. 170101 Beton - betonový odpad 500x500mm, včetně naložení a
odvozu z Kuřimi;
22/ Likvidace odpadu kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 - asfalt.
směs s rozborem, včetně naložení a odvozu z Kuřimi;
23/ Likvidace odpadu kat. č.
naložení a odvozu z Kuřimi;

170101 Beton - betonový odpad nad 500x500mm, včetně

24/ Likvidace odpadu kat. č. 170101 Beton - železobeton. odpad, včetně naložení a odvozu
z Kuřimi;
25/ Likvidace odpadu kat. č. 170101 Beton - arm. beton. odpad, včetně naložení a odvozu z
Kuřimi.
V úsecích, kde se činnosti dodavatele dotknou objektů kanalizace a vodovodů, dodavatel
zajistí kontrolu ovladatelnosti armatur před zahájením a po dokončení prací zástupcem
provozovatele vodovodní sítě. Kanalizační poklopy budou přestavěny do nivelety vozovky dle
podmínek správce kanalizační sítě vč. zajištění dokladu o kontrole. Tyto činnosti budou
promítnuty do ceny při velkoplošných vysprávkách.
Přechodné dopravní značení a povolení omezení dopravního provozu si zajišťuje uchazeč,
náklady rovněž budou promítnuty v cenové nabídce.
Rozsah prací bude projednán s vítězným uchazečem před podpisem smlouvy.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Dílo bude realizováno v
souladu platnými normami a zákony a dle všeobecně závazných a doporučených předpisů a
metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se
za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i
výrobkem či technologií kvalitativně srovnatelnou.

2. Přístup k dokumentaci výběrového řízení
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci zájemcům elektronicky na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/kurim.
Zadavatel komunikuje s dodavateli zásadně písemně. Písemná komunikace mezi
zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to zejména prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje (dále také „NEN“).
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Uchazeč má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci a že získá
spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli
způsobem ovlivnit velikost nebo povahu nabídky nebo dodávky díla. Pokud byla uchazeči
přidělena veřejná zakázka, nebudou zvažovány žádné nároky na změnu částky požadované
za dodávku na základě chyb nebo opomenutí v závazcích uchazeče popsaných výše.

3. Doba a místo plnění zakázky :
- předpokládaná doba zahájení prací .... do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednavatele
- ukončení prací ..............................................po dohodě, nejpozději však do 31. 12. 2022
Dřívější plnění je možné. Předpoklad uzavření smluvního vztahu na předmět zakázky je do 14
dnů po odsouhlasení výsledku výběrového řízení Radou města.
Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani uchazeč, dojde k situaci,
že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje
se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky
zahájit.
Místem plnění jsou místní komunikace v Kuřimi.

4. Prohlídka místa plnění zakázky
Uchazeč se může seznámit se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před
podáním nabídky dle individuální domluvy s panem Bartošem 606 705 879.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace podle níže uvedených požadavků zadavatele je předpokladem
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele požaduje zadavatel formou
čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné
prohlášení bude podepsané oprávněnou osobou za uchazeče jednat.
K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele požaduje zadavatel předložit:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, které musí prokazovat
plnění nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky,
- kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
K prokázání splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů uchazeče požaduje
zadavatel předložit:
- uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši předpokládané zakázky, popř. jen
čestné prohlášení a kopii pojistné smlouvy doloží vítězný uchazeč až před podpisem
smlouvy.
K prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele požaduje zadavatel předložit:
- reference pěti zakázek obdobného charakteru uskutečněných uchazečem v posledních
pěti letech s uvedením objednatele - investora, kontaktu na odpovědnou osobu
objednatele, ceny, místa a doby plnění.
Uchazeč ve své nabídce prohlásí, že se podrobně seznámil s podmínkami výzvy a místem
plnění, a že jsou mu dobře známy veškeré podmínky související s realizací předmětného díla.
Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předloží zadavateli originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci pokud tak neučil ve výběrovém řízení.

4

6. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů a rizik, po celou dobu realizace zakázky v souladu se zadávací
dokumentací. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající
ze zadávací dokumentace pro řádné a úplné provedení předmětu zakázky.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v
souladu se zadávací dokumentací:
a) Pro předložení nabídkové ceny účastník použije a vyplní Krycí list nabídky - příloha č. 1
zadávací dokumentace;
b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky a bude uvedena v návrhu Smlouvy o dílo – příloha č. 3
zadávací dokumentace.

7. Podmínky společensky odpovědného plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje, aby ve všech uvedených dokumentech byly uváděny identické údaje,
v případě nesouladu si zadavatel vyhrazuje právě nesouladnou nabídku vyřadit z hodnocení.
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen zajistit
po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České
republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude dodavatel povinen zajistit i u
svých poddodavatelů. U zadavatelem určených smluvních podmínek bude dodavatel povinen
ve svých smluvních vztazích uzavřených s poddodavateli zajistit úroveň smluvních podmínek
srovnatelnou s podmínkami smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a zadavatelem.
Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky
odpovědného plnění veřejné zakázky, které je součástí přílohy č. 2 této zadávací
dokumentace.

8. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž nabídky budou
vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší
nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou pro jednotlivé části.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení
jsou rozhodné ceny bez DPH. Nabídková cena musí být platná nejméně do konce lhůty
plnění. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním
veřejné zakázky. Součástí ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
Uchazeč je povinen splnit veškeré požadované technické parametry, materiálové provedení a
ostatní požadované parametry uvedené v zadávací dokumentaci v dílčích technologiích.

9. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Jednotlivé listy budou očíslovány a předloženy v jakékoliv nerozebíratelné formě, uchazeč
sestaví svazek nabídky a dokladů písemně v českém jazyce v níže vymezeném pořadí:
- úvodní list s obsahem a číslováním jednotlivých listů;
- krycí list nabídky (příloha č. 1) s uvedením identifikačních údajů o dodavateli a
nabídkovou cenou, podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele;
- čestné prohlášení (příloha č. 2);
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
- doklady k prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů;
- doklady prokazující splnění technické kvalifikace;
- čestné prohlášení o seznámení s podmínkami výzvy;
- podepsaný návrh smlouvy o dílo s doplněním ceny a identifikačních údajů, opatřený
razítkem a podpisem oprávněné osoby. Kromě doplnění údajů do vytečkovaných míst
v textu návrhu smlouvy není dodavatel oprávněn v něm provádět jakékoliv jiné změny či
doplnění (příloha č. 3).
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Krycí list nabídky, čestné prohlášení, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou
jednat za uchazeče, je nutno přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování
uchazeče. Jednotlivé listy budou očíslovány.
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po dobu realizace
zakázky. Vítězný uchazeč je vázán cenovou nabídkou do podpisu Smlouvy o dílo.
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické podobě.

10. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemnou žádost o
vysvětlení mohou dodavatelé zasílat na na nen.nipez.cz/profil/kurim. Žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
Zadavatel má právo poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí
žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel nejpozději
2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/kurim .

11. Lhůta, místo a způsob podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami
Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím NEN v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští podávání nabídek v listinné podobě.
Lhůta pro podání nabídek končí dne xx. xx. 2022 v 10:00 hod. Nabídky, které budou
předloženy nebo doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel nezařadí do výběrového řízení.
Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek
elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za
včasné podání nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
- Zadavatel určuje způsob podání nabídek pouze prostřednictvím NEN. Účastník
výběrového řízení musí být řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje
dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému,
jenž má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o
registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje. Systémové požadavky na PC
pro činění úkonů v elektronickém nástroji NEN jsou uvedeny na adrese
https://nen.nipez.cz pod odkazem „Ověření kompatibility mého zařízení“.
- Elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky systému NEN. Nabídka
musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft
Office (Word, Excel), Open Office, PDF, PDF/A, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3. Zadavatel
preferuje předložení nabídky ve formátu PDF/A.
- Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech dostupných
na internetové adrese https://nen.nipez.cz , zejména v sekci „Informace pro uživatele“
v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“. Příručka pro registraci dodavatele
„Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele“. Dodavatel může případně využít i
uživatelskou podporu: Telefon 841 888 841, pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod;
e-mail: Hotline@nipez.cz
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12. Informace o výsledku výběrového řízení
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni elektronickou poštou.

13. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
-

zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování veřejné zakázky znám;
změní se daňové předpisy.

14. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem;
- podmínky zadávacího řízení doplnit nebo upravit v průběhu lhůty pro podání nabídek;
- zadávací řízení na zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy;
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou
zakázku;
- upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel
k dispozici
- upravit návrh smlouvy o dílo po dohodě s uchazečem (netýká se hodnotících kritérií);
- zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít na dílčí technologie oprav samostatné
smlouvy s různými dodavateli

15. Přílohy
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky
V Kuřimi xx. xx. 2022

………………………………..................……...
Mgr. Ing Drago Sukalovský
Starosta města
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