MATERIÁL DO ZASEDÁNÍ 18. ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ KONANÉHO
DNE 14.5. 2020

Název bodu: Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce
mostů v k.ú. Dolní Podluží – I. etapa“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
souhlasí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace –
rekonstrukce mostů v k.ú. Dolní Podluží – I. etapa“
a schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci „„Zpracování
projektové dokumentace – rekonstrukce mostů v k.ú. Dolní Podluží – I. etapa“
a pověřuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Adéla Macháčková, Bc. Petra Frančová, Pavel
Lukačovič a současně i náhradníky členů komise ve složení: Mgr Markéta Hobzová, Tomáš Palička,
Alena Kršková
a pověřuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Adéla Macháčková, Bc. Petra
Frančová, Pavel Lukačovič a současně i náhradníky členů komise ve složení: Mgr Markéta Hobzová,
Tomáš Palička, Alena Kršková

Důvodová zpráva:
Obec Dolní Podluží zajistila provedení mimořádných mostních prohlídek na všech 18 mostech, které se
nacházejí na území obce Dolní Podluží. Mostní prohlídky byly provedeny osobou s příslušnou odboru
autorizací. Z provedených mostních prohlídek vyplynulo, že ze všech 18 mostů se 1 most nachází ve
stupni použitelnosti 5, 7 mostů se nachází ve stupni použitelnosti 3 a 10 mostů se nachází ve stupni
použitelnosti 1.
Stupně jsou členěny takto: 1 stupeň – použitelný / 2 – podmíněně použitelný, 3 – použitelný s výhradou,
4 – omezeně použitelný, 5 – nepoužitelný.
Pro I. etapu zpracování projektové dokumentace byly vybrány níže uvedené lávky:
SO 201 Most ev.č. M-02 přes potok Lužnička u čp. 17 (stupeň použitelnosti 5)
SO 202 Most ev.č. M-03 přes potok Lužnička u čp. 83 (stupeň použitelnosti 3)
SO 203 Most ev.č. M-11 přes potok Lužnička u čp. 116 (stupeň použitelnosti 3)
SO 204 Most ev.č. M-15 přes Lesenský potok u Helixu (stupeň použitelnosti 3)
a pro zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci těchto mostů byla připravena zadávací
dokumentace.
Předmětem předkládané zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - rekonstrukce mostů v k.ú. Dolní Podluží – I. etapa“ jsou služby související se
zpracováním projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) v rozsahu vyhlášky č.
499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění; včetně geodetického zaměření a potřebných
průzkumů; provedení inženýrské činnosti v rozsahu projednání s dotčenými orgány státní správy a
vlastníky dotčených pozemků, vypracování a podání žádosti společného územního a stavebního
povolení (bez správního poplatku); zajištění vydání pravomocného územního a stavebního povolení,
zpracování položkového soupisu s výkazem výměr a rozpočtem v CS OTSKP-SPK nebo CS ÚRS.

Výběrové řízení bude provedeno v souladu s „Interní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu“ formou otevřené výzvy, která bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Přílohy:

1) Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 2 – Průvodní list nabídky
Příloha č. 3 – Seznam realizací
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
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