Výzva kpodání nabídky na provedení veřejné zakázky malého
rozsahu Výtlačná kanalizační stoka Skalice
Zadavatel:
Obec Slapy
252 08 Slapy 72
IČO
00241652
č. účtu
3223-111/0100
nejsme plátci DPH
Statutární zástupce: Ing. František Neužil, starosta
ve věcech technických: Ing. František Neužil, Ing. Martin Rieger
Předmět plnění zakázky
Předmětem díla je výtlačná kanalizační stoka v celkové délce 1807 metrů PE DN 80
(90x8,2), PN 16 (SDR11), napojená na hranici pozemku parc.č. 424/2 a 847/1 na
projektované výtlačné potrubí z přečerpávací stanice na pozemku parc.č. 424/2 ve vlastnictví
NKÚ (areál stávající ČOV NKÚ Skalice, rozvody uvnitř areálu řeší samostatná PD firmy
Ekomonitor, stavebník: ČR-Nejvyšší kontrolní úřad) a zaústěná do stávající veřejné splaškové
gravitační kanalizace na pozemku parc.č. 152/7.
Na výtlaku bude v nejvyšším bodě potrubí (dno 345,70 m.n.m.) osazen vzdušník.
Napojení výtlaku na gravitační kanalizaci bude přes uklidňovací šachtu PVC DN 400, ze
které již gravitačně potrubím KG DN 200 o délce 1,0 metru (0,7 m ke stěně napojovací
stávající šachty), spádu min. 2% budu napojeno do veřejné obecní gravitační splaškové
kanalizace.
Upozornění Objednatele: Původně uvažovaná posilovací podzemní čerpací stanice a
uvažovaná nová elektrická přípojka v el. kabelu CYKY 4x25 mm délky 337 metrů ze stávající
trafostanice na pozemku parc.č. 152/7 nebudou realizovány, neboť čerpací stanice v areálu
ČOV Skalice ( v majetku NKÚ) bude dostatečná pro výtlak až do stávající gravitační
kanalizace..
Dokumenty VŘ jsou uveřejněné na úřední desce www.slapynadvltavou.cz v kategorii
veřejné zakázky
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se koná dne 15. 7. 2014. Sraz účastníků bude v 09,00 hod. na adrese
zadavatele – Slapy čp. 72. Za každého Dodavatele se mohou prohlídky zúčastnit nejvýše 3
osoby. Kontaktní osoba zadavatele pro prohlídku místa plnění je Ing. František Neužil.
Doba a místo plnění
Objednatel požaduje plnění v období od 15.8 do 30.9.2019. Doba plnění je do 60ti dnů od

zahájení stavby. Místem plnění bude stavba umístěná na pozemcích parc.č. 847/1, 844, 118/1,
819/3, 109/4, 108, 152/7, 107, to vše v k.ú. Přestavlky u Slap. Přesné určení provede
objednatel s vybraným zhotovitelem před započetím prací.
Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou nebo kurýrem tak, aby byly vyhlašovateli
doručeny do 10 hod. dne 2.7.2019 na Obecní úřad ve Slapech. Způsob podání nabídek je
popsán v dokumentech výběrového řízení v části 1 – pokyny pro účastníky

Ing. František Neužil
starosta obce

