MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J. :
SPIS. ZN:
VYŘIZUJE/ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

ORM – 200/2011
Martin Lapčík / ORM
556 879 668
martin.lapcik@koprivnice.cz

DATUM:

22.2.2012

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

„Přechod pro chodce u KD Kopřivnice - Vlčovice“

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 410.000,-

Datum vyhlášení zakázky

22.2.2012

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ve věcech smluvních : Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
Ve věcech technických :
Ing. Bohuslav Hruškovský, vedoucí odd. investic ORM
kontakty : 556 879 661, E-mail: bohuslav.hruskovsky@koprivnice.cz
p. Martin Lapčík, referent odd. investic ORM
kontakty : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

p. Martin Lapčík, referent odd. investic ORM
kontakty : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@koprivnice.cz
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na
rekonstrukci stávajícího přechodu pro chodce přes silnici I/58. Na obou
stranách silnice budou doplněny zpevněné plochy v úpravě pro pohyb
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále bude provedeno
bezpečnostní nasvětlení přechodu (zemním kabelem napojeno na
stávající rozvod VO, mezi novými sloupy převěs přes I/58). Součástí
stavby je úprava svislého a vodorovného dopravního značení.

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž zhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby, geodetické a geometrické zaměření.
Dále je povinností dodavatele zajistit kompletní inženýrskou činnost
nutnou pro zdárnou realizaci stavby spočívající zejména v zajištění
rozhodnutí o úpravě provozu na komunikaci I/58 (v případě potřeby
navážky materiálu, manipulace s materiálem, probíhající stavební
činnosti,atd), včetně stanovení přechodného dopravního značení
(světelná signalizace) a zajištění povolení užívání silničního pozemku,
veřejného prostranství (v příp. potřeby).
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Termín zahájení inženýrské činnosti (po podpisu SOD): 1.5.2012
Termín plnění

Termín zahájení fyzické realizace : 2.7.2012
Nejzazší termín dokončení fyzické realizace a předání díla : 31.8.2012
1. Veřejný zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních
požadavků v rozsahu § 53 odst. 1 zákona, písm. a) až j). Způsobem
prokázání je čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
za uchazeče.
2. Veřejný zadavatel požaduje dále prokázání splnění profesních
kvalifikačních požadavků v tomto rozsahu:
a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,
(ne starší než šest měsíců)
b. živnostenská oprávnění dle předmětu veřejné zakázky,
c. doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro
plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
(autorizace pro dopravní stavby)
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.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

3. Veřejný zadavatel požaduje též prokázání splnění ekonomických a
finančních kvalifikačních požadavků tímto způsobem:
a. předložením pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši
odpovídající pojistné částce 2 mil. Kč
4. Veřejný zadavatel požaduje prokázání splnění technických
kvalifikačních požadavků předložením seznamu významných
stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních třech letech.
Do požadovaného seznamu stavebních prací lze zařadit pouze stavby,
jejichž předmětem byla stavba pro dopravní infrastrukturu. Přílohou
tohoto seznamu musí být osvědčení vydané a podepsané odběratelem
jmenovaných stavebních prací.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu
významných stavebních prací realizovaných dodavatelem za poslední
tři roky budou uvedeny nejméně tři zakázky, přičemž každá z nich musí
dosahovat finančního objemu dodávek dodavatele za více než 500 tis
Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek

12.3.2012, do 10:00 hod
(rozhodné datum doručení na adresu zadavatele)

Místo pro podání nabídek

Město Kopřivnice, městský úřad, odbor rozvoje města, dveře č. 844,
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Přechod pro chodce u KD Kopřivnice –
Vlčovice - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem doručení oznámení veřejného zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí max. 90 dní.

2/3

Odbor rozvoje města

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena.

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Prohlídku řešeného území zadavatel nevypisuje.
Veřejný zadavatel není za žádných okolností odpovědný za škody jakékoli
povahy (zvláště za škody způsobené ušlým ziskem) v souvislosti se
zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to ani tehdy, byl-li
veřejný zadavatel o možnosti vzniku škod informován.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení. Vlastníkem veškerých nabídek obdržených v rámci
tohoto zadávacího řízení je veřejný zadavatel. Nabídky se uchazečům
nevracejí a zůstávají u veřejného zadavatele jako součást dokumentace o
zadání veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího
řízení.

Práva zadavatele

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení až do
uzavření smlouvy bez uvedení důvodu.
Uchazečem předložená nabídka musí splňovat veškeré požadavky
veřejného zadavatele (technické, cenové, termínové, atd.) uvedené v
tomto oznámení. Nesplnění některého z uvedených požadavků je
důvodem k vyřazení nabídky.
Veřejný 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
Veřejný zadavatel si vymiňuje právo jednání o smlouvě o dílo.
V případě nesplnění podmínky doložením listin před podpisem smlouvy
nebo odstoupením vybraného uchazeče si veřejný zadavatel vymiňuje
právo uzavřít smlouvu a předmět díla realizovat s uchazečem v dalším
pořadí.

Přílohy oznámení

Přístup k zadávací
dokumentaci

Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci.
Krycí list nabídky.
Pověřená osoba fyzicky předá v dohodnutém termínu zadávací
dokumentaci dodavateli částečně v digitální a částečně v listinné podobě,
a to nejpozději do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.
Písemná žádost musí obsahovat veškeré údaje v rozsahu dle vzoru
zařazeného v příloze. Žádost může být doručena elektronickou poštou.
Žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí být
doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentaci si lze vyzvednout na adrese pověřené osoby v
pracovních dnech od 8.30 do 14.00 hodin, vždy však po předchozí
telefonické dohodě a na základě předem zaslané žádosti o poskytnutí
zadávací dokumentace.
Veřejný zadavatel požaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím
zadávací dokumentace. Výše nákladů souvisejících s poskytnutím
zadávací dokumentace je 200,- Kč vč. DPH.
Úhradu nákladů provede dodavatel v hotovosti na pokladně MÚ.

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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