OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) dle Směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ZZVZ č. 134/2016 Sb. v platném znění vydané obcí Staré
Sedliště ve smyslu citovaného zákona

Zadavatel:
Obec Staré Sedliště, se sídlem Staré Sedliště 359, 347 01 Tachov, IČ: 00260142, oznamuje
zahájení výběrového řízení k zakázce na stavebná práce s názvem "Rozšíření vodovodu a
kanalizace v severní části obce Staré Sedliště".
Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je rozšíření sítí technické infrastruktury (vodovodu a kanalizace) v severní
okrajové části obce Staré Sedliště pro připojení části stávajících 3 RD a výhledově rozvojové zóny
cca 8 RD
Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů:
SO 01 Vodovod o celkové délce 118,0 m z trub PE 100 RC d 90 se zřízením jednoho odkalení a
dvou odvzdušnění (na horních a dolních lomech řadu). Pro odkalení i odvzdušení bude použito
hydrantu DN 80. V místě SO 01 a SO 02 bude osazeno sekční šoupě.
SO 02 Vodovod o celkové délce 62,6 m z trub PE 100 RC d 63 se zřízením jednoho odkalení na
dolním koncovém úseku řadu.
SO 01 Kanalizace představuje vybudování nové tlakové kanalizace z trub PE HD 63 o délce
212,7 m směřující k nové zástavbě. V horních lomech budou zřízeny automatické odvzdušňovací
ventily DN 50 v betonových kanalizačních šachtách DN 1000. Šachty budou opatřeny
odvětranými poklopy tř. D 400. V místě dělení SO 01 a SO 02 bude osazeno sekční šoupě.
S0 02 kanalizace představuje vybudování nové tlakové kanalizace z trub PE HD 50 o délce 64,4
m ke stávající zástavbě + z části v rozvojové zóně. Připojení objektů bude provedeno do tlakové
stoky vložením mechanické odbočky. Odtok bude zajišťovat domovní čerpací stanice odpadních
vod u každého objektu. V místě dělení SO 01 a SO 02 bude osazeno sekční šoupě.
Projektované stavby budou zhotoveny na veřejně přístupných pozemcích. Umístění respektuje
ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m. Souběh a křížení bude probíhat dle ČSN 73 6005.
Podrobný popis stavebních úprav je uveden v projektové dokumentaci s názvem "Rozšíření
vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Sedliště", které tvoří přílohu č. 6. zadávací
dokumentace.
Předpokládaná hodnota zakázky činní:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 1.499.947,29 Kč bez DPH.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu
Obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště nejpozději do 24. listopadu
2020 do 9:00 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je
možné si vyžádat se všemi povinnými přílohami, na emailové adrese:
marketazabloudilova78@seznam.cz.

Ostatní:
Výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek vydaných
obcí Staré Sedliště. Zadavatel si vymezuje možnost zrušit výběrové. V souladu s ustanovením § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný
na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Ve Starém Sedlišti dne 2. listopadu 2020
..............................................
Mgr. Jitka Valíčková, starostka

