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Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídky – veřejná
zakázka malého rozsahu
Název zakázky

Zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy - brownfield
1)

Předmět zakázky

2)
3)

Datum vyhlášení zakázky

Zadavatel

Zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy projektu „Využití
území bývalého depozitáře Technického muzea Tatra a přilehlých
skladovacích prostor v areálu městského parku“.
Návrh financování projektu ve vazbě na možnost využití dotací na
realizaci projektu
Poradenství v oblasti optimalizace nastavení projektu s ohledem na
podmínky dotačního programu.

19.10.2011
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, tel.
556 786 670, e-mail: lenka.simeckova@koprivnice.cz
Předmětem zakázky je zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a
přínosů projektu, která bude vycházet ze zpracovávané ověřovací studie
území zpracované Ing. arch. Tomášem Šonovským. Termín dokončení
ověřovací studie je 30.11.2011. Zpracovatel ověřovací studie bude předávat
průběžné výsledky nezbytné pro zpracování studie proveditelnosti a CBA.

Popis předmětu zakázky

Předmětné území je součástí městského parku Sad dr. E. Beneše, ve kterém
se nacházejí nevyužívané či částečně využívané objekty, které lze považovat
za brownfield. Předmětem studie (projektu) je revitalizace tohoto území za
účelem vytvoření odpočinkové zóny pro obyvatele města. Variantně návrh
počítá i s částečným využitím revitalizovaného území pro podnikatelskou
činnost (prodejna drobného občerstvení).
Studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů bude zpracována ve
struktuře dle z metodiky Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko. (METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE
PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) v 4.03). Oba
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dokumenty budou zpracovány v základním (nezkráceném) rozsahu bez
ohledu na předpokládané celkové náklady projektu.
Součásti studie proveditelnosti bude mimo jiné marketingová analýza projektu
s ohledem na budoucí využití území, analýza možností financování projektu
z různých dotačních prostředků (nejen ROP Moravskoslezsko), analýza
projektu ve vztahu k problematice poskytnutí veřejné podpory, vyhodnocení
variant možného řešení projektu.
Předmět plnění bude zadavateli předán v ve 3 tištěných paré a v digitální
podobě v upravitelném textovém formátu .doc.

Termín plnění

Termín pro předání předmětu zakázky je 16.12.2011.

Předpokládaná hodnota
zakázky

120.000,- Kč vč. DPH

1)

Uchazeč je při podání nabídky povinen předložit prostou kopii oprávnění
k podnikání, související s předmětem zakázky a prostou kopii výpisu
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán. Vybraný uchazeč je
povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli příslušné
oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán (oboje v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž tyto
doklady mohou být nahrazeny originálem nebo úředně ověřenou kopií
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů).

2)

Uchazeč předložení seznam minimálně 3 zakázek obdobného
charakteru a rozsahu realizovaných uchazečem za poslední 3 roky,
kterým byla schválena dotace z ROP Moravskoslezsko.
Zakázkou obdobného rozsahu se rozumí zpracování základní studie
proveditelnosti a CBA pro projekty regenerace brownfield nebo
revitalizace veřejného prostranství, přičemž celkové náklady minimálně
dvou projektů ze seznamu přesáhly částku 10 mil. Kč. Seznam může
obsahovat obdobné plnění, které bylo součástí komplexnějšího
charakteru zakázky, tzn. vč. žádosti o dotaci.
Tyto 3 referenční zakázky budou doloženy kopií referenčního listu nebo
prohlášením, které bude obsahovat – údaje o odběrateli a kontakt na
osobu odběratele pro ověření reference, název projektu, předmět
zakázky a finanční rozsah projektu.

3)

Uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou poskytovatelem třetí osobě přičemž limit pojistného
plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 500.000,- Kč

4)

Uchazeč předloží seznam členů týmu včetně jejich profesních životopisů
(odpovědných odborných pracovníků), kteří se budou podílet na plnění
zakázky. Projektový tým bude složen minimálně z následujících
odborníků:

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Lhůta pro podání nabídek



Projektový manažer, který má minimálně magisterské VŠ
vzdělání a praxi vztahující se k předmětu zakázky – tzn. podílel
se na realizaci aspoň dvou zakázek obdobného charakteru a
rozsahu



Finanční manažer, který má minimálně magisterské VŠ
vzdělání a praxi vztahující se k předmětu zakázky – tzn. podílel
se na realizaci aspoň dvou zakázek obdobného charakteru a
rozsahu

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání
výzvy a končí 27. 10. 2011 v 10.00 hodin. Všechny nabídky musí být
doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky, nabídky doručeny
po této lhůtě nebudou otevřeny.
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Místo pro podání nabídek

1) Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky na
adrese zadavatele Město Kopřivnice, odbor rozvoje města,
Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21.
2) Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
osobně v pracovní dny od 9,00 hod do 14,00 hod.

Forma podání nabídek

1) Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Zpracování studie proveditelnosti a
CBA analýzy - brownfield – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
2) Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
3) Nabídka bude obsahovat:
a. Podepsaný krycí list nabídky
b. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
c. Doložení kvalifikačních předpokladů dle tohoto oznámení

Požadavky na obsah smlouvy
o dílo

Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy o dílo mimo zákonných ustanovení
obsahoval zejména:
1) Konečný termín realizace díla do 16.12.2011.
2) Maximální cenu díla. Jedná se o cenu konečnou zahrnující veškeré
doprovodné náklady spojené s plněním předmětu díla.
3) Ujednání o smluvní pokutě za opožděné předání díla. Zadavatel
stanovuje sankci za nedodržení termínu realizace minimálně ve výši
0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
4) Záruku na provedené dílo.
5) Souhlas s užitím předmětu zakázky pro přípravu žádosti o dotaci a
souhlas s jeho úpravami dle podmínek dotačního programu.
6) Souhlas se zveřejněním příslušné smlouvy o dílo.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán 20 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem podpisu
příslušné smlouvy o dílo.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude hodnocena dle kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Práva zadavatele

1) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a na
zrušení výběrového řízení bez uvedení důvodu.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na vymezený
rozsah zakázky a dále jednat o rozsahu smlouvy.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy vyjma ustanovení
jednoznačně stanovených tímto zadáním.

Přílohy oznámení

Krycí list nabídky

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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