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V Jičíně dne: 15.03.2021 
 
 

Jeřice, oprava komunikace SUS po opravě vodovodu 
 dle předložené situace 

 

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných 
činností – provedení oprav komunikace SUS po opravě vodovodu, jako dodávky na klíč. 

 

Nabídka musí obsahovat tyto práce: 
 

 zařízení staveniště 
 zajištění DIO a zvl. užívání pro realizaci oprav – zabezpečit pomocí semaforů 
 odfrézování vrchního krytu včetně odvozu na deponii VOS (Libonice) 
 provedení spojovacího postřiku. 
 Osazení všech šoupátek, šoupat atd. do nivelety vozovky 
 Litinové samonivelační poklopy pro, šoupátka, šoupata a hydrant dodá VOS 
 položení vrchního krytu ACO 11, tl. 5 cm 
 provedení spáry – proříznutí + pružná zálivka 
 protokolární předání opravených ploch SUS KHK pí. Lukášková 
 

Investor stanovuje rezervu ve výši 50 000,-Kč bez DPH 

 
 
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:  
 

a) vyplněný krycí list nabídky podepsaný statutárním zástupcem 
b) vyplněný rozpočet – předložený investorem  
c) doklad o oprávnění k podnikání  

 
Způsob hodnocení nabídek:  

Základním hodnotícím kritériem je celková výhodnost nabídky. 
 
Záruka za provedené práce je stanovena na 36 měsíců. 

Termín a místo plnění: 
Předpoklad zahájení realizace: srpen - září 2021 
Předání staveniště: dle dohody smluvních stran 
Vlastní realizace (ve dnech): __________ 
 
Místem provádění stavby je obec Jeřice, silnice ve správě SÚS KHK. 
 

Technická konzultace:   
Případné dotazy lze uplatnit u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové 
adrese: bartos@vosjicin.cz , nebo na telefonu 603 480 419. 

 
Doručení nabídek:  
Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 06.04.2021 do 10:00 hodin. 
Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 
428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní 
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dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 06.04.2021. Rozhodující je 
prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí 
zásilky adresátem.  
 
Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena 

 

„NABÍDKA - Jeřice, oprava komunikace SUS po opravě vodovodu – NEOTVÍRAT!" 

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.  

 

Přílohy: 

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě): 
 

 krycí list nabídky – příloha č. 1 
 rozpočet – příloha č.2 
 situace – příloha č.3 

 

 

 

Děkuji předem za poskytnutou součinnost. 

 Michal Bartoš 

          investiční technik 


