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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Stabilizace svahu nad RD 193 - Lubina

Předmět zakázky

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

Datum vyhlášení zakázky

29. 11. 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. Josef Jalůvka, starosta města
Miloš Sopuch,556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Bc. Iva Šumšalová,556 879 695, iva.sumsalova@koprivnice.cz
Účelem stavby je zvýšit stabilitu strmě exponovaného svahu nad domem č.p.
193. Celá realizace stavby je rozdělena do 3 stavebních objektů:
SO01 - zajištění spodní části svahu záporovou stěnou

Popis předmětu zakázky

Pro zajištění paty svahu bude realizována kotvená pilotová záporová stěna,
která bude rozdělena vstupem do stávající sklepu – viz číslo přílohy C.2. Tato
záporová stěna bude realizována ze zápor HEB 140, délky 4,0 m,
instalovaných do betonových pilot průměru 300 mm. S ohledem na stávající
nestabilitu svahu bude tato stěna přikotvena samozavrtávacími kotvami.
Výplň mezi záporami bude provedena z betonových pažin. Výkop za
zapaženými záporami bude dosypán propustným materiálem a také zde
bude uloženo flexibilní, v horní části perforované potrubí, jako drenáž v patě
výkopu.
SO02 – prvky povrchového odvodnění
Objekt SO 02 lze rozdělit na dva dílčí podobjekty: SO 02A – záchytný objekt
a SO 02B – svodný objekt.
SO 02A – jedná se o kopanou rýhu do hloubky 2,0 m vybudovanou nad
horní hranou svahu vyloženou geotextilií a hydroizolační folií, na bázi bude
uloženo flexibilní potrubí o průměru min. 150 mm s perforací v horní polovině,
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která bude omotána geotextilií.
SO 02B – tímto svodným podobjektem budou svedeny vody do stávající
kanalizační šachty v betonové komunikaci.
SO 03 – objekty geotechnického monitoringu
V horní části svahu budou vybudovány dva vrty hluboké 9,0 m. Jeden vrt
bude pro účely měření metodou přesné inklinometrie a druhý pro měření
hladiny podzemní vody.Pro ověření pohybu celého sesuvného profilu bude
umístěn středem svahu profil o 7 bodech pro potřeby měření metodou
pásmové extenzometrie.
Zakázka je z realizačního hlediska rozdělená dále na 2 části :
Část A – Realizace stabilizace svahu dle projektové dokumentace a
provedení nulté etapy geotechnického monitoru.
Část B – Provedení následného monitoringu.
Rozdělení položek obsažených v jednotlivých částech stavby viz. výkaz
výměr z 2. 11. 2012.
Nabídková cena bude rozdělena v krycím listu na cenu za část A a část B
stavby.
Předmět
díla
je
specifikován
:
1) Inženýrsko – geologickým průzkumem pro stabilizaci svahu – závěrečná
zpráva – číslo úkolu Z 211148 z červenec 2011, zpracovatel Unigeo a.s.- na
vyžádání bude zaslána elektronicky
2) Odborným posudkem na stabilitu stromového porostu Kopřivnice, Lubiny,
č. 47/11, ze srpna 2011, zpracovatel Ing. Dušan Martiník - na vyžádání bude
zaslána elektronicky
3) PD – stabilizace svahu nad RD č.p. 193 – Lubina (DSP) – číslo úkolu
Z511166 z října 2011, zpracovatel Unigeo a.s. - na vyžádání bude zaslána
elektronicky
4) Koordinační situace stavby, projekt sanačních opatření – číslo přílohy C.2
5) PD – Souhrnná upřesněná technická zpráva – číslo úkolu Z512148, z října
2012 - na vyžádání bude zaslána elektronicky
6) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
7) Výkaz výměr ze dne 2.11.2012- na vyžádání bude zaslána elektronicky
8) Stavební povolení č.j. 50525/2012/Ob ze dne 26.11.2012
PD a podklady pro zpracování cenové nabídky Vám budou zaslány
elektronicky na vyžádání na e-mailové adrese : iva.sumsalova@koprivnice.cz
Předpokládaná cena
zakázky

2 675 000,- Kč včetně DPH
Termín zahájení : po podpisu SOD (v návaznosti na získání dotace na
realizaci akce) – předpoklad - první polovina prosince

Termín plnění

Termín ukončení a předání kompletního díla – část A - 31. 5. 2013
Termín ukončení a předání kompletního díla – část B - 31. 5. 2015
V rámci nabídky je uchazeč povinen předložit zadavateli příslušné oprávnění
k podnikání minimálně v činnostech:
- geologické práce,

Požadavky na prokázání
kvalifikace

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán oboje v prostých
kopiích, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
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Základní kvalifikační
předpoklady

Profesní kvalifikační
předpoklady

Čestné projhlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §
53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
V rámci nabídky je uchazeč povinen předložit reference v oblasti stavební
činnosti odpovídající zaměření zadávacího řízení. Uchazeč uvede minimálně
tři relevantní reference za posledních pět let ve finančním objemu min.
3 000 000,00 Kč s DPH. Reference budou předloženy v písemné formě
s uvedením názvu zakázky, názvu a adresy zadavatele, kontaktu na
oprávněného zástupce zadavatele, popisu prací, finančního objemu zakázky
a termínu realizace (zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů

uvedených uchazečem).
Lhůta pro podání nabídek

11. 12. 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: „ Stabilizace svahu nad RD 193 - Lubina
- NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 28. 12. 2012. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu
příslušné smlouvy, nejpozději však do 28. 12. 2012.

Hodnotící kritéria

Celková cena zakázky (část A a část B)
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Další požadavky

Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční ve středu 5.12.2012 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 vyjma ustanovení jednoznačně daných
zadáním

Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.
1) Inženýrsko – geologický průzkum pro stabilizaci svahu – závěrečná zpráva
– číslo úkolu Z 211148 z červenec 2011, zpracovatel Unigeo a.s.- na
vyžádání bude zaslána elektronicky
Přílohy oznámení

2) Odborný posudek na stabilitu stromového porostu Kopřivnice, Lubiny, č.
47/11, ze srpna 2011, zpracovatel Ing. Dušan Martiník - na vyžádání bude
zaslána elektronicky
3) PD – stabilizace svahu nad RD č.p. 193 – Lubina (DSP) – číslo úkolu
Z511166 z října 2011, zpracovatel Unigeo a.s. - na vyžádání bude zaslána
elektronicky
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4) Koordinační situace stavby, projekt sanačních opatření – číslo přílohy C.2
5) PD – Souhrnná upřesněná technická zpráva – číslo úkolu Z512148, z října
2012 - na vyžádání bude zaslána elektronicky
6) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Stabilizace svahu
nad RD 193 – Lubina“
7) Výkaz výměr - na vyžádání bude zaslána elektronicky
8) Stavební povolení č.j. 50525/2012/Ob ze dne 26.11.2012
9) Návrh SOD
10) Krycí list pro část A a B

Ing.Kamil Žák
vedoucí OMM
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