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

Název zakázky

Projektová dokumentace na Rekonstrukci školního hřiště ZŠ Emila
Zátopka v Kopřivnici

Předmět zakázky

služba

Datum vyhlášení zakázky

20.10.2011

Zadavatel

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. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení územního rozvoje, tel. 556 879 693,
e-mail: architekt@koprivnice.cz
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace a zajištění
inženýrské činnosti na akci „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emila Zátopka“.
Rozsah předmětu zakázky
- projektová dokumentace pro stavební povolení s položkovým rozpočtem
pro výběr dodavatele
- kompletní inženýrská činnost projektanta včetně identifikace technické
infrastruktury

Popis předmětu zakázky

- autorský dozor při realizaci projektu
Požadavky na zpracování projektové dokumentace
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu vč. jeho prováděcích
předpisů a vyhlášek, dále dle platných norem a dalších souvisejících zákonů a
předpisů. Dokumentace bude předána v každém stupni v 6 vyhotoveních + 1
x elektronicky na nosiči CD ve formátu *dwg a .pdf včetně všech nezbytných
dokladů a vyjádření. Každé paré dokumentace bude obsahovat „slepý" výkaz
výměr, paré č.1 a 2 bude obsahovat položkový rozpočet stavby. Rozpočet
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stavby a slepý výkaz výměr bude předán také elektronicky na nosiči CD ve
formátu excel.
Požadavky na inženýrskou činnost
Inženýrská činnost bude ukončena zajištěním územního souhlasu
prostřednictvím dokumentace pro stavební povolení. Zhotovitel zajistí
projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi a zajistí
vydání jejich kladného stanoviska k připravovanému záměru. Stanovisko
dotčeného orgánu bude součástí dokumentace. Případné připomínky orgánů
budou vyřešeny a zapracovány do čistopisu projektové dokumentace.
Součástí inženýrské činnosti zpracovatele dokumentace bude účinná
součinnost ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení se
zadavatelem vybraným zpracovatelem žádosti o dotaci z programu ROP
Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra a to
především v oblasti přípravy položkového rozpočtu.
Požadavky na autorský dozor
Uchazeč stanoví samostatně jako součást nabídky a návrhu smlouvy o dílo
hodinovou sazbu za budoucí výkon autorského dozoru vč. všech nákladů
spojených s výkonem autorského dozoru.

Předmět projektu Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emila Zátopka
Rekonstrukce stávajícího školního sportovního hřiště, která bude vycházet
z přiloženého laického návrhu budoucího řešení. Součástí projektu je
vybudování těchto sportovišť:
-

Atletický ovál s umělým povrchem (2 dráhy) – bez závodních
parametrů

-

Běžecká dráha (4x1,22x60 m) s pískovým doskočištěm

-

Víceúčelové hřiště na házenou a malou kopanou (40x20 m) se
zakreslením tenisového kurtu (23,77x8,23 m, pro čtyřhru + 2x1,3 m)
vč. vybavení

-

Hřiště pro volejbal vč. vybavení (18x9 m)

-

Sektor pro vrh koule

-

Umístění košů pro streetball

-

Variantně lanové prolézačky (v závislosti na celkových nákladech
projektu)

-

Použité povrchy pro sportoviště – polyuretanové povrchy vhodné pro
atletiku a víceúčelová hřiště

Součástí projektu je rovněž
-

odstranění stávajícího asfaltového povrchu o velikosti cca 24,5 m x
74,5 m a tloušťce 20 cm podkladních (betonových) vrstev

-

oplocení celého areálu hřiště o délce cca 300 m

-

odvodnění hřiště

-

osvětlení hřiště jako prevence proti vandalismu

-

vybavení mobiliářem (lavičky a koše)

-

rekonstrukce přístupového schodiště z budovy školy

-

vyhodnocení stavu stávající zeleně, případně návrh výsadby
náhradní zeleně
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-

přístupový chodník na SZ straně hřiště v délce cca 27 m

-

ostatní terénní úpravy.

Předpokládané celkové inv.náklady projektu – 8-9 mil. Kč vč. DPH.
Zadavatel požaduje výše uvedený rozsah a charakteristiku sportovišť
posoudit z ohledem na platné normy a předpisy, případně typologii sportovišť.
Případný nesoulad bude projednán a bude provedena korekce zadání.
Zadavatel požaduje aby součástí díla bylo zabezpečení veškerých potřebných
průzkumů, posudků, prohlídek, měření potřebných pro řádné a včasné
zpracování projektové dokumentace (např. geodetické zaměření staveniště,
dendrologické posouzení stavu zeleně apod.).
Termín plnění

Termín pro předání předmětu zakázky je 31. 1. 2012.

Předpokládaná hodnota
zakázky

130.000,- Kč bez DPH

Požadavky na prokázání
kvalifikace

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 2 zakázek obdobného rozsahu
realizovaných uchazečem za poslední 3 roky. Zadavatel požaduje, aby
uchazeč doložil, že minimálně jedna z těchto zakázek byla projektová
příprava hřiště, sportoviště nebo volnočasového areálu pro kulturu a
sport, na jejíž realizaci byla schválena finanční dotace z Regionálních
operačních programů pro programovací období 2007-2013.
Zakázkou obdobného rozsahu se rozumí příprava projektové
dokumentace pro stavbu s rozpočtovými náklady vyššími než 6 mil. Kč
bez DPH.
Tyto referenční zakázky budou doloženy kopií referenčního listu nebo
čestným prohlášením uchazeče. Oba dokumenty budou obsahovat –
údaje o odběrateli a kontakt na osobu odběratele pro ověření reference,
název projektu, rozsah zakázky, finanční rozsah následné realizace
projektu, případně informaci o schválené dotaci z ROP Moravskoslezsko.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání
výzvy a končí 31. 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.

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: „Projektová dokumentace k projektu
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emila Zátopka – NEOTVÍRAT“ na
adresu zadavatele.
2) Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
3) Nabídka bude obsahovat:
a. Podepsaný krycí list nabídky

3/4

Odbor rozvoje města
b.
c.

Podepsaný návrh smlouvy o dílo
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 31.1.2011.
2) Maximální cenu díla. Jedná se o cenu konečnou zahrnující veškeré
doprovodné náklady spojené s plněním předmětu díla.
3) Maximální hodinovou sazbu za autorský dozor při realizaci projektu ve
výši 500,- Kč bez DPH.
4) 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.
5) Záruku na provedené dílo.
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.
Zakázka bude hodnocena dle kritéria

Hodnotící kritéria



Nejnižší nabídková cena za zpracování PD a inženýrskou činnost 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.
1 - Krycí list nabídky

Přílohy oznámení

2 – Situační nákres řešení hřiště (laický návrh)
3 - Orthofoto s technickým zákresem povrchových jevů řešeného území

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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