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DATUM:
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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Lubina – Na Velové – oprava havarijního stavu propustku

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle
zpracované projektové dokumentace

Datum vyhlášení zakázky

20.6.2012

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Igor Kocurek, vedoucí OMM
Miloš Sopuch,556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Iva Šumšalová,556 879 695, iva.sumsalova@koprivnice.cz
Stavební práce řeší opravu stávajícího propustku DN 400 vč. zhotovení
vtokové a výtokové části , opravu okraje vozovky podél stáv. příkopy.
Jedná se o výměnu beton. propustku DN 400 za plastový korugovaný DN
600. Propustek je navrženy z PP korugovaného materiálu DN 600 o
únosnosti SN 10 , délky 9,5 m , sklon >2%.

Popis předmětu zakázky

Únosnost musí splňovat podmínky pro uložení pod vozovku do hloubky cca
1,5 m nivelety vozovky. Šířka vozovky je 4,0 m . Únosnost na vozovce je
cca do 20 t. Součástí propustku je i vytvoření nové vtokové a výtokové části.
Vtoková část je tvořena zídkou tl. 250 mm ve tvaru L s vysvahovanými
vydlážděnými svahy. Hloubka vtoku je 1,5 m pod vozovkou . Dno vtoku je
vydlážděno tvárnicemi TBM-Q. Vtok je řešen z hlediska bezpečnosti
zešikmením pod úhlem 45°ve sm ěru jízdy na vozovce. Vtok (čelo propustku)
je opatřen normovým zábradlím.
Výtoková část je tvořena zídkou tl. 500 mm do tvaru L. Úprava za výtokem je
do vzdálenosti 3,5 m. Hloubka výtoku za čelem propustku je 1,7 m pod
vozovkou . Dno výtoku je vydlážděn tvárnicemi TBM-Q vč. úžlabí. Výtok je
řešen v závislosti na původním terénu. Výtok je opatřen normovým
zábradlím.
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Po opravě propustku, provedení nové skladby vozovky - délka 5,0 m, šířka
2,0 m.
Změny oproti zpracované PD a výkazu výměr:
1) Projektová dokumentace a výkaz výměr jsou zpracovány na
výměnu krytu vozovky v délce: varianta A- 60 m nebo varianta
B- 20 m. Tato výměna krytu vozovky nebude provedena a tudíž
investor nepožaduje nacenění prací s tím spojených.
2) Oprava části nátokové příkopy je v projektové dokumentaci a
výkazu výměr zpracována jako oprava otevřené příkopy nově
vyloženými betonovými žlaby š. 0,6 x 0,3 do betonového
podkladu v délce 14 m. Investor požaduje zatrubnění této části
nátokové příkopy v délce 14 m, která bude napojena na stávající
betonové potrubí DN 400, tak aby nebyl změněn profil této
kanalizace. Dále požadujeme nacenit řádné uložení tohoto
potrubí, včetně tereních prací a osetí povrchu travním
semenem.
3) Dále investor požaduje respektovat nově položené kanalizační
potrubí, včetně nových přípojek. Informativní zákres nového
kanalizačního potrubí tvoří příloha č. 4
Oprava okraje vozovky
Jedná se o opravu okraje vozovky ve formě výměny skladby vozovky v šířce
0,3 - 0,5 m v délce 16 m.
Výměna krytu vozovky
Výměna krytu vozovky v rozsahu varianta A- 60 m nebo varianta B- 20 m
nebude provedena a v předložených cenových nabídkách nebudou tyto
práce zahrnuty.
Předmět díla je specifikován :
1) Zadávací dokumentací – technické zadání „Lubina – Na Velové – oprava
havarijního stavu propustku“ , zpracovatel: Ing. Roman Ulrich, dolní 434,
Frenštát p. R, včetně výkazu výměr z července 2011
2) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu - Lubina – Na Velové –
oprava havarijního stavu propustku
3) Vyjádřením správců sítí :
Slumeko s.r.o. Kopřivnice - č.j. 78/2011/pu z 22.4.2011
Telefonica O2 Czech Republic a.s. –č.j. 142153/09/MOV/M00 ze
4.12.2009
ČEZ Distribuce a.s. –č.j. 001034817944 z 31.5.2011
RWE Distribuční služby s.r.o. –č.j. 2172/11/152 ze 12.05.2011
SmVaK Ostrava a.s.-č.j. 9773/V005651/2011/PO z 27.4.2011
4) Informativní zákres nově budované kanalizace vč. přípojek

Termín plnění

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Termín zahájení : po podpisu SOD, nejpozději do 10. 7. 2012
Termín ukončení a předání kompletního díla : 10. 8. 2012
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč zadavateli příslušné
oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán
oboje v originále nebo v úředně ověřené kopii, přičemž tyto doklady mohou
být nahrazeny originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
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Profesní kvalifikační
předpoklady
Lhůta pro podání nabídek

28. 6. 2012 do 10,00 hod
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice.

Místo pro podání nabídek

Forma podání nabídek

Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí nabídky
pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „ Lubina – Na Velové – oprava
havarijního stavu propustku “ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 10. 7. 2012. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu
příslušné smlouvy, nejpozději však do 10.7. 2012.

Hodnotící kritéria

cena

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

Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční v pondělí 25.6.2012 v 10:30
hod se srazem zúčastněných na Odboru majetku města , ul. Štefánikova
1163, Kopřivnice, 8.NP , č. dveří 893.

Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

-

nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit

-

na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním

-

jednání o obsahu smlouvy

Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.

1) Zadávací dokumentací – technické zadání „Lubina – Na Velové – oprava
havarijního stavu propustku“ , zpracovatel: Ing. Roman Ulrich, dolní 434,
Frenštát p. R, včetně výkazu výměr z července 2011
2) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu - Lubina – Na Velové –
oprava havarijního stavu propustku
3) Vyjádřením správců sítí :
Přílohy oznámení

Slumeko s.r.o. Kopřivnice - č.j. 78/2011/pu z 22.4.2011
Telefonica O2 Czech Republic a.s. –č.j. 142153/09/MOV/M00 ze
4.12.2009
ČEZ Distribuce a.s. –č.j. 001034817944 z 31.5.2011
RWE Distribuční služby s.r.o. –č.j. 2172/11/152 ze 12.05.2011
SmVaK Ostrava a.s.-č.j. 9773/V005651/2011/PO z 27.4.2011
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4) Informativní zákres nově budované kanalizace vč. přípojek
5) Návrh SOD
6) Krycí list

Ing.Igor Kocurek v.r.
vedoucí OMM
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