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Výzva k zaslání cenové nabídky na opravy místních komunikací v Roudnici n. L.
Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu po částech
Zakázka v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách je zadávána mimo režim
tohoto zákona.
Místo a doba plnění: Místní komunikace v Roudnici n. L. do 30. 10. 2020
Předmět veřejné zakázky:
Roudnické městské služby p.o. poptávají Vaše cenové nabídky na opravy chodníků v Roudnici n. L. dle
jednotlivých příloh.
Nabídku, prosím, na každou jednotlivou akci včetně položkového rozpočtu, ze kterého byla cena
stanovena, a to dle přiložených technických zpráv a nákresů. Výkaz výměr je pouze orientační pro potřeby
porovnání nabídek. U každé akce, prosím, uveďte předpokládanou dobu trvání práce na zakázce. Akce bez
uvedené předpokládané délky trvání může být z výběru vyřazena. Nabízené ceny budou posuzovány každá
samostatně.
Nebudete-li mít zájem o některou z uvedených oprav, tak ji vynechte.
V rámci zaslání cenových nabídek (i jedné jediné) bude přiložen jeden návrh smlouvy o dílo (bez udání
jména akce, číselných charakteristik a údajů o cenách).
Prokázání technických kvalifikačních předpokladů:
V případě, že jste v posledních pěti letech v Roudnici n. L. nedělali žádnou podobnou akci (opravu
chodníku), tak prosím o poslání reference alespoň na tři obdobné akce a doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Lhůta pro podání nabídek končí 15. 5. 2020 ve 14.00 hodin.
Místo pro podání nabídek je sídlo společnosti Roudnické městské služby, příspěvková organizace, Žižkova
2482, 413 01 Roudnice nad Labem.
Zadavatel může nechat realizovat jen některé akce.
Technické údaje viz. přílohy.
Samostatné opravy částí chodníků v ulici: 1. Karla Jeřábka (172m2)
2. Boženy Němcové (213m2)
3. Za Rozhlednou (399m2)
4. Budovatelů (vchody) 91m2)
5. sídliště Jih (55m2)
6. Tylova (194m2)
7. Podluská (83m2)
8. 9.Května (165m2)
9. Alšova (188m2)

V Roudnici n. L. dne 28. 4. 2020

Ing. Martin Chudoba
Ředitel RMS

