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Výběrové řízení 

 

na zajištění opravy komunikace v areálu TATRA TRUCKS a.s., 

část Měřící dráha (rychlostní vozovka) 

 

 

Identifikační údaje zadavatele 

 

Obchodní firma: TATRA TRUCKS a.s. 

IČ: 01482840 

Sídlo: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice 

kontaktní osoba: Ing. Robert Lubrich 

e-mail: robert.lubrich@tatra.cz 

tel: +420 556 49 3974  

 

 

A. Předmět výběrového řízení 

 

Předmětem výběrového řízení je zajištění opravy vybraných úseků komunikace v areálu TATRA 

TRUCKS a.s. v Kopřivnici, měřící dráhy na zkušebním polygonu (rychlostní vozovka), v rozsahu asi 

1.850 m2.. Část opravovaných úseků je v příčném sklonu do 10%. 

 

 

B. Stručný popis požadované opravy 

 

Oprava by dle představy zadavatele měla zahrnovat následující jednotlivé technologické činnosti: 

 

1 Frézování živičného povrchu vozovky do 50 mm hloubky 

1. Vyčištění povrchu vozovky po frézování 

2. Odvoz vyfrézovaného materiálu 

3. Postřik vyfrézovaného povrchu spojovací asfaltovou emulzí 

4. Položení obrusné vrstvy vozovky z asfaltového betonu 

5. Obřezání (obsekání) obrusné vrstvy  

6. Ošetření spár asfaltovou zálivkou 

7. Odvoz veškerého přebytečného materiálu 

 

 

C. Termín a doba provedení opravy 

 

Zadavatel předpokládá dobu trvání opravy do jednoho týdne od předání stavby. Zadavatel je schopen 

umožnit zhotoviteli provést stavbu s termínem zahájení prací vždy na začátku týdne ve 26. až 32. 

týdnu roku 2014. 
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D. Smluvní podmínky 

 

Nedílnou součástí těchto podmínek výběrového řízení je návrh smlouvy o dílo, kterou zadavatel 

uzavře s vítězným uchazečem o předmětnou zakázku - viz „SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění“. 

 

Uvedená smlouva o dílo může být doplněna o podrobnosti díla, do smlouvy bude doplněna samotná 

cena díla a kontaktní údaje na základě dohody s vítězným uchazečem; ostatní části návrhu smlouvy o 

dílo jsou pro vítězného uchazeče závazné. 

 

 

E. Organizace výběrového řízení 

 

a) Uchazeč předloží nabídku na provedení opravy na email kontaktní osoby zadavatele 

nejpozději do 12:00 hod. dne 2.6.2014.  

 

b) Nabídka bude obsahovat rozpis prací s jejich oceněním nejméně v rozsahu, jak je uveden 

v bodě B.; dílčí ceny budou uvedeny bez DPH, celková cena bude uvedena bez i s DPH. 

 

c) Nabídka bude dále obsahovat (i) kontaktní údaje uchazeče (kontaktní osoba, emailová 

adresa, telefon, adresa sídla, korespondenční adresa), (ii) prohlášení o schopnosti 

profesionálně zajistit splnění zakázky z hlediska formálního (vlastnictví veškerých 

relevantních podnikatelských oprávnění), finančního, technického a personálního. 

 

d) Uchazeč se v nabídce výslovně zaváže, že v případě úspěchu ve výběrovém řízení přistoupí na 

smluvní podmínky viz bod D a že na výzvu zadavatele mu poskytne doklady osvědčující jeho 

odbornou způsobilost a finanční a podnikatelskou důvěryhodnost. 

 

e) Uchazeč v nabídce výslovně uvede, že bez výhrad akceptuje všechny podmínky výběrového 

řízení uvedené v tomto zadání nebo s platností pro všechny účastníky výběrového řízení 

doplněné v průběhu řízení. 

 

 

F. Kritéria pro hodnocení nabídek 

 

a) Úplnost nabídky dle zadání zadavatele. 

 

b) Ekonomická výhodnost. 

 

c) Záruka vysoké kvality provedených prací. 
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G. Výhrada zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení 

v jeho jakékoli fázi, včetně fáze negociace o konkrétním znění smlouvy o dílo. Přihlášený uchazeč se 

zavazuje, že bez ohledu na výsledek výběrového řízení a bez ohledu na výsledek jednání o předmětné 

smlouvě nebude na zadavateli uplatňovat jakýkoliv nárok související s jeho účastí v tomto řízení. 

 

 

 

Datum: 23.5.2014 

Zpracoval: Jurkovič, Hodslavský, Koňařík, Lubrich 


