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Oddělení vnějších vztahů

Oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu
Výzva uchazeči k podání nabídky
Název zakázky

„Příměstský les Šostýn“

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Datum vyhlášení zakázky

5. 3. 2012
Město Kopřivnice

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky

Popis předmětu zakázky

Ve věcech smluvních: Ing. Ivan Viskupič
Ve věcech technických : Ing. Bohuslav Hruškovský, Jiří Juřena
Jiří Juřena - referent oddělení investic, 731 643 637, jiri.jurena@koprivnice.cz

Předmětem veřejné zakázky je provedení souboru stavebních objektů SO 01 – Odstranění
stávající stavby „Bezručovy vyhlídky“, SO 02 – vybudování nové dřevěné rozhledny
„Bezručovy vyhlídky“, SO 03 – vybudování dřevěného přístřešku „Na Janíkově sedle“, SO 04
– vybudování dřevěného přístřešku „U rybníka pod Šostýnem“ dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Vlastou Remešovou, ČKAIT: 1100850. Po ukončení stavební činnosti je
zhotovitel povinen uvést okolí staveniště a veškeré přístupové komunikace do původního
stavu. Součástí předmětu plnění je doložení plánu údržby stavebních celků pro období 10-ti
let.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 886 652,37 Kč bez DPH
S ohledem na spolufinancování veřejné zakázky z evropských fondů zadavatel uchazeče
výslovně upozorňuje, že nepřipouští překročení předpokládané hodnoty veřejné
zakázky. Překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bude zadavatel posuzovat
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
jako nesplnění zadávacích podmínek.
Místo plnění veřejné zakázky: par. č. 2384/1 a 2398/1 v k.ú. Kopřivnice, par. č. 351/1 v k.ú.
Vlčovice.

Termín plnění

Zahájení prací: předpoklad 04/ 2012 nebo po předání staveniště
Nejzazší termín dokončení a předání celého díla: do 30.6.2012

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních požadavků v rozsahu § 53
odst. 1. písm. a) až j) zákona č. 137/2006. Tímto způsobem je doložení čestného prohlášení
podepsaného osobou oprávěnou jednat jménem uchazeč.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 54 písm.
a), b) a d) zákona předložením:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku) „Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování“.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

3. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - osvědčení o autorizaci osob
odpovědných za provádění prací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ či obdobný doklad.
Doklad o tom, že uvedená osoba odpovědná za provádění prací je autorizovaným
inženýrem, příp. technikem v daném oboru se předkládá v kopii.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle ust. §
55 odst. 1 písm. a) zákona předložením:
1. pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě na částku minimálně 1.000.000,- Kč v prosté kopii.
Technické kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ust. § 56 odst. 1 písm.
zákona předložením:
1. seznamem stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 5 let s limitem
minimálně 2 staveb obdobného charakteru, tj. pro stavby v oblasti občanské a bytové
vybavenosti, případně jiné veřejné stavby mající obdobné určení jako předmět zakázky
s finančním objemem minimálně 800.000,- Kč bez DPH na každou z nich.

Lhůta pro podání nabídek:
22. 3. 2012, do 10:00
Adresa pro podávání nabídky:

Lhůta, místo a forma podání
nabídek

Město Kopřivnice, městský úřad, podatelna
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Označení obálek s nabídkami:
Nabídky budou podány v písemné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené
názvem zadavatele a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Příměstský les Šostýn NEOTEVÍRAT“. Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřeny razítkem a
podpisem odpovědného zástupce uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

Čeština.
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Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí 60 dnů ode dne podání nabídek.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí jednotlivé nabídky dle
nabídnuté ceny bez DPH tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší
nabízenou cenou.

Zadavatel na základě písemné žádosti uchazeče odešle dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku dodavatele o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace,
včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta.

Dodatečné informace
k zadávacím podmínkám

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při podávání žádostí o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám tyto žádosti podávali s ohledem na výše uvedený zákonem
stanovený termín k odeslání dodatečných informací v dostatečném časovém
předstihu, aby se nevystavovali nebezpečí, že jim budou dodatečné informace
zadavatelem odeslány v době, kdy je již nebudou moci zapracovat do své nabídky,
tzn. v den, příp. i po dni odevzdávání nabídek.
Požadavek o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu:
E-mail:
jiri,jurena@koprivnice.cz
Kontaktní osoba:
Jiří Juřena, referent oddělení investic
Telefon:
+420 556 879 665
Fax:
+420 731 643 637
Upozorňujeme uchazeče, že veškeré řezivo uvedeno ve výkazu výměr je již
v ohoblovaném stavu.

Práva zadavatele

1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.
2. Zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým má být podle § 82 zákona uzavřena
smlouva, předložil před podpisem smlouvy zadavateli originály dokladů, kterými tento
uchazeč ve své nabídce prokázal splnění kvalifikace.
3. Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací.
4. Uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a
zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na
provedení a výsledky zadávacího řízení.
5. Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá
obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo
obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku
za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení
technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného
řešení.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a výběrové řízení
zrušit.
7. Zadavatel požaduje od uchazeče písemný souhlas se zveřejněním hodnocení nabídek
včetně příslušné smlouvy.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo jednání o obsahu smlouvy o dílo před jejím uzavřením.

Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace:
Město Kopřivnice, odbor rozvoje města,
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Podklady pro zpracování
nabídek

Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel:

Jiří Juřena
jiri.jurena@koprivnice.cz
+420 556 879 665
+420 731 643 637

Vyžádání a vyzvednutí zadávací dokumentace:
Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace je možno zaslat na e-mailovou adresu
jiri.jurena@koprivnice.cz
Zadávací dokumentaci si uchazeči mohou vyzvednout osobně v pracovní dny od 8:00 do

Odbor rozvoje města
14:00 hod.

Přílohy oznámení

1 - Projektová dokumentace „Příměstský les Šostýn“ vč. výkazu výměr
2 - Krycí list nabídky
3 - Návrh SOD

Ing. Ivan Viskupič v. r.

Pověřený zástupce zadavatele

