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Obec Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice 

Datová schránka: 5a3bb7q - Telefon: +420 558 412 541 - Fax: +420 558 412 550 

E-mail: podatelna@obec-ostravice.cz Web: www.obec-ostravice.cz 

Váš dopis značka: Ze dne: Naše značka: Vyřizuje: Ostravice dne: 

   Kokeš 22. 05. 2019 

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

Č.5/2019 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle §27 zákona 134/2016 Sb. 

Název zakázky: 

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v obci 

Ostravice 

Druh podle předmětu: Stavební práce 

Druh podle výše předpokládané hodnoty: Zakázka malého rozsahu 

Druh výběrového řízení: Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek 

Stav: Výzva k podání nabídky 

Popis: 

Záměrem zadavatele je zřízení vodorovného dopravního značení (VDZ). 

Vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady provede zadavateli plnění na stavební práce. 

Předmětem veřejné zakázky je umístění vodorovného dopravního značení: 

1. V12b „žluté zkřížené čáry“ na silnici I/56 v úseku křižovatky s MK, před OÚ Ostravice, 
ve směru jízdy do obce Staré Hamry a v úseku vjezdu na parkoviště naproti hotelu 
Freud. Viz příloha č.1 

2. V1a „podélná souvislá čára“ na silnici I/56 v Obci Ostravice km 67,9-68,0 před 
křižovatkou s místní komunikací č.14c. Viz příloha č.2 

3. V12c „Zákaz zastavení“ na místní komunikaci ev.č.22.2c pozemek p.č. 1913/3 a 
1937/1 k.ú. Ostravice 1. Viz příloha č.3 
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VDZ bude provedeno retroreflexivní úpravou v souladu s platnými vyhláškami, ČSN a 

příslušnými TP, TKP a ZTKP. 

Při provádění nesmí být poškozeno těleso komunikace. 

Stávající VDZ (bude-li v kolizi), bude v potřebných místech odstraněno otryskáním. 

Zhotovitel zajistí při provádění stavby zajištěn plynulý provoz na silnici I/56. 

Po ukončení realizačních prací bude vyzván zástupce majetkového správce k protokolárnímu 

převzetí. Zhotovitel předloží k protokolárnímu převzetí doklady o použitém materiálu. 

Veškeré použité materiály musí být vedeny v katalogu schválených výrobků (www.pjpk.cz) a 

doloženy. 

 

Předpokládaný termín realizace: Předpoklad od: 15.6.2019  

Dokončení do:  30.6.2019 

Zadavatel: 

Název zadavatele: Obec Ostravice 

Sídlo: Ostravice č. p. 577, 739 14  Ostravice 

Zastoupený: Mgr. Pavlína Stankayová 

IČ, DIČ: 00297046, CZ00297046 

E-mail: ou.ostravice@obec-ostravice.cz 

Telefon/fax: +420 558 412 541 

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: Tomáš Kokeš 

Email: mistostarosta@obec-ostravice.cz 

Mobil: +420 731 907 196 

Termíny: 

Zveřejněno od: 22.5.2019 

Nabídky do: 7.6.2019 do 10:00 hod. 

Další informace: 

Zadavatel doporučuje uchazeči prohlídku místa plnění před zpracováním nabídky. Jedná se 

o veřejně přístupné místo, proto zadavatel prohlídku neorganizuje. 

Nabídka bude obsahovat: 

 Cenovou nabídku  

Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě 

pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Ostravici, č. p. 577, 739 14  Ostravice. 
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Nabídka musí být doručena v zalepené obálce označena názvem zakázky, názvem 
dodavatele a slovem „neotevírat“ v levém horním rohu. Rozhoduje termín doručení 
zadavateli, nikoliv podání poštovní službě. 

 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 

- Čestné prohlášení o plnění základní způsobilosti; 

- Prokázání profesní způsobilosti výpisem z obchodního rejstříku, živnostenského 
rejstříku, osvědčení o autorizaci, příp. další doklady o oprávnění k podnikání 
dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající rozsahu veřejné zakázky; 

- Technická kvalifikace prokáže doložení min. 3 zakázek obdobného charakteru; 

- Čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace 

Základní hodnotící kritérium: 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 

Zadavatel si stanovuje, že bude nabídky hodnotit dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. 

Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek. 

Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x kopie. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy 

k podání nabídky. 

Celá zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na webových stránkách obce 

https://www.obec-ostravice.cz/urad/verejne-zakazky/. 

Přílohy: 

Příloha č.1 

Příloha č.2 

Příloha č.3 

 

V Ostravici, dne 22.5.2019 

 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Pavlína Stankayová v. r. 

starostka obce Ostravice 
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Příloha č.1 
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Příloha č.2
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Příloha č.3 

 
 


