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Soutěž na zakázku malého rozsahu.
Název akce.

„oprava kanalizace a chodníku“
„vybetonování patek pod altán“

Oprava kanalizace a chodníku.
Popis stávajícího stavu.
Chodník na pp. č. 865/3 v k.ú. Oucmanice – dolní část s povrchem ABS.
Délka chodníku (počet silničních obrubníků)

41 m

Stávající šířka

cca 1,5 m, u domu více

Stávající povrch

ABS

Kanalizační šachta v chodníku

1

Uliční vpusť s šachtou v chodníku

1

Silniční obrubníky jsou v betonovém loži. Uliční vpusť je ve špatném stavu.
Předmět zakázky:
1. Vybourání stávajícího chodníku. Odvezení asfaltů a betonů na skládku. Podklad ABS dle stavu
se odveze a urovná v rámci obce (např. použití jako základní vrstvy štěrkopísek nebo
urovnání do polní cesty dle stavu).
2. Dojde k revitalizaci šachty a uliční vpusť bude osazena „obrubníková vpusť výklopná Visla“ od
firmy Vlček Plzeň.
3. Kanalizační šachta v chodníku. Dojde k revitalizaci šachty, osazení kulatým poklopem stejným
jako v horní části chodníku (betonový).
4. Výměna silničních obrubníků v délce 41 ks. Obrubníky budou položeny v souladu s ČSN
736131. Použitý beton bude C16/20 a lepší. Výška obrubníku v místě u budovy dle stávajícího
stavu (návaznost plochy chodníku na plochy u budovy), směrem ke křižovatce se zvedne na
cca 15 cm v návaznosti na použitou uliční vpusť.
5. Chodník směrem k trávníku bude osazen záhonovým obrubníkem dle normy pro slepce. Šířka
chodníku bude v místě u zástavby dle stávajícího rozměru a místě s trávníkem 155 cm (10 +
140 + 5). zámková dlažba tvaru kost v barvě šedé I. Třída jakosti, síla 6 cm. V místě ukončení
chodníku bude slepecká dlažba červená dle provedení protějšího chodníku a dále bude
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v místě snížení chodníku v místě přejezdu na zahradu čp. 16. Příčný sklon chodníku
k silnici 2,0 %. Dlažba bude položena v souladu s ČSN 736114.
Za záhonovým obrubníkem bude provedeno plynulé dorovnání rostlého terénu a jeho osetí
travním semenem.
Pod dlažbou budou jednotlivé konstrukční vrstvy dle vzorového řezu, zhutnění po vrstvách
žulové kamenivo standartní jakosti. Na betonářské práce bude použit beton třídy C16/20 a
lepší. Zásyp dlažby bude proveden křemičitým pískem.
Asfalt kolem obrubníku v komunikaci 3155 bude vyměněn včetně podkladu v šířce 0,5 m a
v případě potřeby i více. Spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou. Na opravu komunikace
bude předložen předávací protokol bez vad se správcem komunikace SÚS.
Inženýrské sítě. Investor zajistí vyjádření k sítím. Zhotovitel zajistí vytyčení sítí.
Zhotovitel si zajistí povolení od silničního úřadu k omezení provozu.

Cena díla bude navržená za celé dílo včetně příslušenství (vytyčení, poplatky, skládkovné atd.). Cena
díla bude uvedena včetně DPH jako cena maximální. Případné vícepráce budou předem
odsouhlasené a zanesené do stavebního deníku (např. oprava kanalizace mimo šachty).
Termín zhotovení díla: do 30. 08. 2020. Doba od předání staveniště po převzetí staveniště maximálně
30 dnů.
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Vybetonování patek pod altán.

Předmět zakázky. Obec má záměr na vybudování odpočinkového místa na pp. č. 3390 v kú.
Oucmanice. K soutěži předkládáme projekt stavby.
1. Vybudování betonových patek dle zákresu v projektu. Beton prostý třídy C16/20.
2. Umístění stavby je na kraji lesa, kde lze předpokládat kořeny stromů a kamenitý terén.
3. Výkopek zůstane v místě na další terénní úpravy. V místě není zdroj elektřiny ani vody. Vedle
se nachází obdělávané pole na které není povolen vstup (není potřeba).
4. 6 ks. 600 x 600 x 1200, 7 ks průměr 400 x 800 mm.
Cena díla bude uvedena včetně DPH jako cena maximální.
Termín zhotovení díla: do 30. 05. 2020

Podmínky pro přijetí nabídky zhotovitele do soutěže:
1) Předložení kvalifikačních předpokladů firmy. Výpis z obchodního rejstříku a živnostenského
oprávnění, ne starší 90 dnů.
Čestné prohlášení o tom, že – firma není v insolvenčním řízení a není v úpadku
- firma má zajištěné finanční krytí pro předpokládanou zakázku
- firma nemá dluhy vůči orgánům státní moci (FÚ, pojištění, celní správa)
2) Cenová nabídka dle poptávkového formuláře a dle osobní prohlídky stavby.
3) Cenová nabídka bude zvlášť na opravu kanalizace a chodníku a zvlášť na patky.
5) Zahájení prací dle podmínek po podpisu smlouvy.
6) Termín dokončení podmínek u stavebních objektů.
7) Zhotovitelská firma poskytne na dílo záruku 60 měsíců.
8) Zadavatel bude proplácet zhotoviteli jednotlivé stavební objekty po jejich řádném dokončení bez
vad a protokolárním převzetí. Stavba bude maximálně ve dvou platbách.
Zapečetěnou obálku s písemnou nabídkou zaslat doporučeným dopisem na adresu: Obecní úřad
Oucmanice 60, 56201 Ústí nad Orlicí nebo osobně proti podpisu p. Josefu Pavlíčkovi, starostovi obce
po telefonické domluvě a to tak, aby doručení nabídky, či osobního předání proti podpisu bylo
nejpozději 19. února 2020 do 15 hodin. Obálka bude označena nápisem „Výběrové řízení“.
Obálky budou komisně otevřeny dne 19. února 2020 ve 20 hodin na Obecním úřadě Oucmanice
Neúplné nabídky budou vyřazeny ze soutěže.

Vyhodnocení soutěže bude provedeno na základě cenové nabídky a kvalitativních parametrů.

Vyhodnocení provede komise do 28. února 2020. Starosta obce neprodleně oznámí výsledek
vyhodnocení účastníkům řízení a vyzve vítěznou firmu k uzavření smlouvy.
Str. 3

IČ: 00401269 FIO 2700099135/2010

Obec Oucmanice
Oucmanice 60, 562 01 Ústí nad Orlicí
obec@oucmanice.cz

DS w5ya5sd

Vítězná firma je povinna uzavřít smlouvu do 15 dnů od oznámení výsledku
soutěže.
Ostatní účastníci řízení jsou vázáni svými nabídkami do uzavření smlouvy na zhotovitele.
Zadavatel si vyhrazuje právo ze soutěže odstoupit úplně, nebo uzavřít smlouvu jenom na jeden
objekt.
Cena díla je cenou maximální. Zhotovitel si zodpovídá za prověření podmínek stavby včetně
parametrů (plocha, stav podloží a podmínek, které může předvídat).
Přílohou zadání:
1. DUR doplněk Oucmanice – odpočinkové místo
2. C1 DUR Oucmanice – odpočinkové místo
3. situace chodník
4. fotky chodníku

V Oucmanicích dne 30. 01. 2020
Zpracoval Pavlíček Josef - 724300491

signed
Josef Digitally
by Josef Pavlíček
2020.01.31
Pavlíček Date:
14:44:29 +01'00'
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