PRŮZKUM TRHU
1. ZADAVATEL:
Název zadavatele
Sídlo
Statutární zástupce
IČ
Kód státu
Kontaktní osoba
Tel.
E-mail

Obec Ostrá
Ostrá 172, 289 22 Ostrá
Mgr. Jana Kaucká, starostka obce
00239585
CZ, Česká republika
Mgr. Jana Kaucká
+420 774 575 415
starostka@ostra.cz

2. NÁZEV A PŘEDMĚT ZAKÁZKY:
Část a): „Projektová dokumentace - Rekonstrukce místní komunikace Na Vršku a V
Chaloupkách v obci Ostrá"
Část b): „Autorský dozor při rekonstrukci místní komunikace Na Vršku a V Chaloupkách v
obci Ostrá"
Předmět zakázky:
Část a): Jedná se o zakázku na projekční práce pro sloučení stupňů DUR a DSP – projektová
dokumentace pro společné povolení dle příloh č. 7 - 11 vyhlášky 499/2006 Sb..
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace, která se týká rekonstrukce místní
komunikace, projektování parkovacích a odstavných míst umístěných citlivě k existenci parku,
včetně rekonstrukce veřejného osvětlení, odvodnění komunikace a s ohledem na zachování vjezdů a
přístupů do přilehlých obytných domů.. Projekt bude "propojovat" projekty "Chodník podél silnice
II/331 v Ostré, I. etapa" a "Chodník podél silnice II/331 v Ostré, II. etapa" a v souladu s Koncepční
studií pro místo a krajinu v obci a Ostrá. Rozsah je dán v Situaci, která je v Příloze tohoto
průzkumu trhu. Povrch komunikace bude navržen jako zpevněný. Místní komunikace bude řešena
jako obousměrná s místní úpravou „obytná zóna“.
Dodaná projektová dokumentace bude zpracována osobou autorizovanou ČKAIT pro dopravní
stavby.
Obec bude žádat o dotaci, a proto projektová dokumentace musí být zpracována v podrobnosti pro
provedení stavby.
Součástí zakázky je také:
· Rozpočet, včetně slepého rozpočtu pro VŘ na dodavatele stavby.
· Dokumentace bude předána v 6 autorizovaných paré v tištěné podobě a bude předána
v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg (nebo podobného).
Uchazeč musí doložit referenci na realizaci projektové dokumentace pro zakázku realizovanou
v posledních dvou letech a jejíž hodnota výstavby byla minimálně 1 mil. Kč.
Část b):
Součástí zakázky bude i samostatná nabídka na provádění autorského dozoru při výstavbě. Cena
bude stanovena paušálně na měsíc při rozsahu 2 hod. za týden. V ceně budou započítány veškerá
náklady uchazeče na autorský dozor.
Obec zajistí zaměření a dokumentaci projedná s dotčenými orgány.V případě potřeby projektant
doplní do dokumentace podle připomínek dotčených orgánů, co bude třeba.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Termín odevzdání projektové dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení: do 31.8. 2022
Termín odevzdání kompletní dokumentace dle tohoto zadání průzkumu trhu:
do 31.10.2022
4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: část a) 600 000,- Kč
část b) 30.000,-Kč
5. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění předmětu zakázky jako nejvýše přípustná.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají
při plnění zakázky, a to včetně dopravy a pojištění, poplatků, tisků, vedlejších nákladů apod.
Měnou zadávacího řízení je Kč.
Nabídková cena bude uvedena v nabídce uchazeče zvlášť pro část a) projektová dokumentace a část
b) autorský dozor takto::
Cena bez DPH ……………..........Kč
(slovy: ………....korun českých)
DPH 21 % ve výši ……………....Kč.
(slovy: …………korun českých)
Cena s DPH ve výši ……………..Kč
(slovy: …..……..korun českých)
(dále též „Cena“)
V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede:
Cena ……………..........Kč
(slovy: ………....korun českých)
(dále též „Cena“)
6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Datum vyhlášení průzkumu trhu:
Lhůta pro podání nabídek:

9.6. 2022
24.6. 2022

Místo pro podávání nabídek v rámci Průzkumu trhu: OÚ Ostrá. Nabídky lze podat osobně nebo
poštou nejpozději dne 24.6.. 2022, do 11:00 hod. U nabídek zasílaných poštou je rozhodující datum
a čas doručení nabídky do podatelny Obecního úřadu Ostrá. Nabídky poštou se zasílají na adresu:
Obecní úřad Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Ostrá. Případně lze nabídky podat osobně v podatelně
Obecního úřadu Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Ostrá, popř. prostřednictví DS: yzfa7md
Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 24.6. 2022, 12:00
h. neveřejně. Místem otevírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese obec Ostrá, Ostrá
172, 289 22 Lysá nad Labem.
Jazyk pro podávání nabídek:

český

7. HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek se provede dle Vnitřní směrnice obce 2/2017, čl. IIII (Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu) vedení obce a předloží ke schválení zastupitelstvu obce na nejbližším
veřejném jednání. Vybrána bude nabídka, která bude splňovat předmět poptávky a bude mít

příznivou cenovou nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z odevzdaných nabídek nebo zrušit výběrové řízení.
Příloha: - Situace – podklad pro VŘ.

V Ostré, dne 9.6. 2022

Mgr. Jana Kaucká
Digitální podpis: 09.06.2022 13:15

…………………………………………….
Mgr. Jana Kaucká, starostka obce

