MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zadávací dokumentace
investiční akce:

„Bezpečnostní prvky CITY BLOC na komunikaci II/480 v Kopřivnici“
Zadavatel:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně dopravy a montáže bezpečnostních prvků
CITY BLOC na křižovatku ul. Dělnická, místní komunikace s ul. Čs.armády, komunikace II/480,
přesněji vytvoření středového ostrovu křižovatky a zdůraznění vedení vozidel ve vyznačených
jízdních pruzích na jednotlivých ramenech křižovatky stanoveném v dokumentaci „MOK ulic Čs.
armády a Dělnická v Kopřivnici – Projekt úprav dopravního značení“ v rozsahu specifikovaném
v přiloženém výkazu výměr.
Obsah a rozsah předmětu díla:
•

•

•

Vybudování středového ostrovu křižovatky osazením betonových prefabrikátů CITY
BLOC ,CTB 501 – délka 2m, v počtu 16 ks a CTB 502 – 1 m, v počtu 1 ks včetně na
čelní straně provedení nátěru dopravního značení Z3 červenobíle barvy a umístění
reflexních ok.
Vybudování zdůraznění vedení vozidel v jízdných pruzích na jednotlivých ramenech
osazením betonových prefabrikátů CITY BLOC (CTB 501 – délka 2m) v počtu vždy po 2
ks včetně na čelní straně provedení nátěru dopravního značení Z3 červenobíle barvy a
umístění reflexních ok
Vybudování optických ostrůvků v každé větvi křižovatky osazením betonových
prefabrikátů CITY BLOC ,CTB 503 – délka 2m, v počtu vždy po 1 ks včetně na čelní
straně provedení nátěru dopravního značení Z3 červenobíle barvy a umístění reflexních
ok

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 140.000,- Kč vč. DPH
Splněním zakázky se rozumí dodání a osazení betonových prefabrikátů CITY BLOC výroby ne
starší než leden/2011 v daném počtu stanoveném dle PD. Doložení všech dokladů k dodávce a
montáži potřebných k zapsání do evidence majetku města a prokázání účelového vynaložení
prostředků z dotace poskytnuté z Revolvingového fondu MŽP ČR, tj. dodací listy, prohlášení o
shodě výrobku, návody na údržbu, nákresy kotvících prvků, fotodokumentace aj. a jejich
bezkonfliktního protokolárního předání.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Termín zahájení a dokončení prací (předání díla):
Zahájení prací:
Dokončení prací:

nejdříve od 19.6. 2011
nejpozději do 18.7.2011

Požadujeme, aby nabídka obsahovala:
1) Samostatný krycí list nabídky s cenou díla a tabulka s rozpisem ceny:
Cena musí být v nabídce uvedena jako maximálně přípustná a musí obsahovat veškeré
náklady spojené s realizací výše jmenované akce. Cena za provedení díla bude uvedena bez a
včetně příslušného DPH.
2) Návrh smlouvy o dílo:
Návrh smlouvy o dílo musí mj. obsahovat:
- termín realizace díla
- ujednání o smluvní pokutě za opožděné předání díla vázané na termín plnění
- záruku na provedené dílo
- tabulku s rozpisem ceny díla zahrnující veškeré náklady nutné pro realizaci předmětu díla
3) Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
Uchazeč předloží s nabídkou:
Profesní kvalifikační předpoklady v souladu s § 54 zák. č. 137/2006 Sb. s předložením:
- doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky
( výpis ze živnostenského rejstříku)
- výpis z obchodního rejstříku ne starší než šest měsíců
Doklady pro potřebu nabídky budou předloženy v prosté kopii. Vybraný dodavatel doloží před
podpisem smlouvy tyto dokumenty v originále nebo ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.
Základní kvalifikační předpoklady budou prokázány čestným prohlášením obsahující zejména
tvrzení, že uchazeč:
- nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, úplatkářství, podvodu, úvěrového trestného
činu a spoluúčasti na výše jmenovaných trestných činech
- jednáním nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu
- na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo jeho návrh
- není v likvidaci
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
- nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení
Výše jmenované doklady může uchazeč nahradit předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.

Hodnotící kritéria:
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídnutá cena.
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Práva zadavatele:
• zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a zadání zakázky zrušit
• zadavatel si vymiňuje právo na změnu nebo úpravu výzvy k podání nabídky – o tomto budou
zájemci prokazatelně informováni a to nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek
• zadavatel si vymiňuje právo jednání o smlouvě o dílo
• zadavatel si vymiňuje právo uzavřít i smlouvu o dílo pouze na vymezený rozsah zakázky
(část) a dále jednat o rozsahu smlouvy do výše schválených finančních prostředků
• v případě nesplnění podmínky doložením listin před podpisem smlouvy nebo odstoupením
vybraného uchazeče si zadavatel vymiňuje právo uzavřít smlouvu a předmět díla realizovat s
uchazečem v dalším pořadí.
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svou nabídkou
vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení dodavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.
Prohlídku řešeného území zadavatel nevypisuje. Prohlídku je možné provést kdykoliv
samostatně – místo je veřejně přístupné. Kontaktní osoba zadavatele: Martin Lapčík - Odbor
rozvoje města, oddělení investic, tel.: 739 343 854, 556 879 668, martin.lapcik@koprivnice.cz.

Termín a místo podání nabídky:
nejpozději do 1. 6. 2011 do 10:00 hodin na adresu Město Kopřivnice, Odbor rozvoje města,
dveře č. 844, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Obálka bude doručena v zavřené obálce opatřené oboustranným nápisem:
NEOTEVÍRAT – Nabídka: „Bezpečnostní prvky CITY BLOC na komunikaci II/480
v Kopřivnici“

Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru rozvoje města

Příloha č. 1 : Krycí list nabídky
Příloha č. 2 : Výběr z PD MOK ulic Čs. armády a Dělnická v Kopřivnici – Projekt
úprav dopravního značení“
Příloha č. 3 : Výkaz výměr
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