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Oznámení o zahájení zadávacího Ĝízení – veĜejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

„Úprava pĜechodu pro chodce pĜes ul. Záhumenní“
VeĜejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

PĜedmČt zakázky

PĜedpokládaná hodnota veĜejné zakázky (v Kþ bez DPH): 830.000,Akce je souþástí projektu „Bezbariérové úpravy na ul. Záhumenní, ýS
armády a Štramberská v KopĜivnici“

Datum vyhlášení zakázky
Zadavatel

27.2.2014
MČsto KopĜivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 KopĜivnice
Iý 00298077, DIý CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ve vČcech smluvních :
Ing. Ivan Viskupiþ, vedoucí odboru rozvoje mČsta

Osoba oprávnČná jednat
jménem zadavatele

Ve vČcech technických :
Ing. Bohuslav Hruškovský, vedoucí odd. investic ORM
kontakt : 556 879 661
p. Martin Lapþík, referent odd. investic ORM
kontakt : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve vČci zakázky

p. Martin Lapþík, referent odd. investic ORM
kontakt : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@koprivnice.cz
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Popis pĜedmČtu zakázky

PĜedmČtem veĜejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce
instalace nových sloupĤ SSZ se svítidly VO pro nasvícení pĜechodĤ pro
chodce pĜes ul. Záhumenní. Rekonstruovaný pĜechod pro chodce
proveden v šíĜce 6,0 m a ve stávající celkové délce 8,5m. Mezi obrubami
chodníkových tČles je vzdálenost 3,6 m. ŠíĜka dČlícího ostrĤvku je 1,3 m.
Stávající zámková dlažba zĤstane zachována – pouze v místČ uložení
nových elektro kabelĤ bude rozebrána a po uložení kabelĤ bude dána do
pĤvodního stavu. Stavba bude realizována v rozsahu dle PD zpracované
Ing. Miroslav Knápek, zak.þ. mk-2013-16-01 z 07/2013.
PĜedmČtem plnČní veĜejné zakázky je rovnČž zhotovení dokumentace
skuteþného provedení stavby, geodetické a geometrické zamČĜení. Dále
je povinností dodavatele zajistit kompletní inženýrskou þinnost nutnou pro
zdárnou realizaci stavby spoþívající zejména v zajištČní rozhodnutí o
úpravČ provozu na komunikacích (v pĜípadČ potĜeby navážky materiálu,
manipulace s materiálem, probíhající stavební þinnosti,atd), vþetnČ
stanovení pĜechodného dopravního znaþení a zajištČní povolení užívání
silniþního pozemku, veĜejného prostranství (v pĜíp. potĜeby).

Termín plnČní

Termín zahájení fyzické realizace : 2.6.2014
Nejzazší termín dokonþení fyzické realizace a pĜedání díla : 18.8.2014
1. VeĜejný zadavatel požaduje prokázání splnČní základních kvalifikaþních
požadavkĤ v rozsahu § 53 odst. 1 zákona, písm. a) až k). ZpĤsobem
prokázání je þestné prohlášení podepsané osobou oprávnČnou jednat
za uchazeþe.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

2. VeĜejný zadavatel požaduje dále prokázání splnČní profesních
kvalifikaþních požadavkĤ v tomto rozsahu:
a. výpis z obchodního rejstĜíku, pokud je v nČm uchazeþ zapsán,
(ne starší než šest mČsícĤ)
b. živnostenská oprávnČní dle pĜedmČtu veĜejné zakázky,
c. doklad osvČdþující odbornou zpĤsobilost uchazeþe nebo osoby,
jejímž prostĜednictvím odbornou zpĤsobilost zabezpeþuje, je-li pro
plnČní veĜejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních pĜedpisĤ.
Doklady pro potĜebu nabídky budou pĜedloženy v prosté kopii. Vybraný
dodavatel doloží pĜed podpisem smlouvy tyto dokumenty v originále nebo
ve stejnopisu s ovČĜením jeho pravosti.
3. VeĜejný zadavatel požaduje prokázání splnČní technických
kvalifikaþních požadavkĤ pĜedložením seznamu významných
stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních tĜech letech.
Do požadovaného seznamu stavebních prací lze zaĜadit pouze stavby,
jejichž pĜedmČtem byla stavba pro dopravní infrastrukturu. PĜílohou
tohoto seznamu musí být osvČdþení vydané a podepsané odbČratelem
jmenovaných stavebních prací.
Dodavatel splĖuje technický kvalifikaþní pĜedpoklad, pokud v seznamu
významných stavebních prací realizovaných dodavatelem za poslední
tĜi roky budou uvedeny nejménČ tĜi zakázky, pĜiþemž každá z nich musí
dosahovat finanþního objemu dodávek dodavatele za více než 450 tis.
Kþ bez DPH.

LhĤta pro podání nabídek

17.3.2014, do 10:00 hod
(rozhodné datum doruþení na adresu zadavatele)

Místo pro podání nabídek

MČsto KopĜivnice, mČstský úĜad, podatelna,
Štefánikova 1163, 742 21 KopĜivnice
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Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formČ. Nabídka musí být podána
v uzavĜené obálce s oznaþením: „Úprava pĜechodu pro chodce pĜes ul.
Záhumenní - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, návrh smlouvy, vyplnČný
výkaz výmČr a þasový harmonogram a prokázání kvalifikací - vše musí
být podepsáno osobou oprávnČnou jednat za uchazeþe .

Požadovaný jazyk nabídky

þeština

Zadávací lhĤta

Zadávací lhĤta zaþíná bČžet okamžikem skonþení lhĤty pro podání
nabídek a konþí dnem doruþení oznámení veĜejného zadavatele o výbČru
nejvhodnČjší nabídky. Délka zadávací lhĤty þiní max. 90 dní.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veĜejné zakázky je nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Uchazeþ je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveĜejnČním hodnocení
nabídek vþetnČ zveĜejnČní pĜíslušné smlouvy.

Další požadavky

VeĜejný zadavatel požaduje pĜed podpisem smlouvy po zhotoviteli
pĜedložení pojistné smlouvy na pojištČní odpovČdnosti za škodu
zpĤsobenou objednateli nebo tĜetí osobČ minimálnČ ve výši
odpovídající pojistné þástce 1,5 mil. Kþ

Prohlídku Ĝešeného území zadavatel nevypisuje.
VeĜejný zadavatel není za žádných okolností odpovČdný za škody jakékoli
povahy (zvláštČ za škody zpĤsobené ušlým ziskem) v souvislosti se
zrušením zadávacího Ĝízení na veĜejnou zakázku, a to ani tehdy, byl-li
veĜejný zadavatel o možnosti vzniku škod informován.
Uchazeþ nemá právo na náhradu nákladĤ spojených s úþastí
v zadávacím Ĝízení. Vlastníkem veškerých nabídek obdržených v rámci
tohoto zadávacího Ĝízení je veĜejný zadavatel. Nabídky se uchazeþĤm
nevracejí a zĤstávají u veĜejného zadavatele jako souþást dokumentace o
zadání veĜejné zakázky.
Práva zadavatele

VeĜejný zadavatel si vyhrazuje právo mČnit podmínky tohoto zadávacího
Ĝízení.
VeĜejný zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací Ĝízení až do
uzavĜení smlouvy bez uvedení dĤvodu.
Uchazeþem pĜedložená nabídka musí splĖovat veškeré požadavky
veĜejného zadavatele (technické, cenové, termínové, atd.) uvedené v
tomto oznámení. NesplnČní nČkterého z uvedených požadavkĤ je
dĤvodem k vyĜazení nabídky.
VeĜejný zadavatel si vymiĖuje právo jednání o smlouvČ o dílo.
V pĜípadČ nesplnČní podmínky doložením listin pĜed podpisem smlouvy
nebo odstoupením vybraného uchazeþe si veĜejný zadavatel vymiĖuje
právo uzavĜít smlouvu a pĜedmČt díla realizovat s uchazeþem v dalším
poĜadí.

Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci.
PĜílohy oznámení

Krycí list nabídky.
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PĜístup k zadávací
dokumentaci

PovČĜená osoba fyzicky pĜedá v dohodnutém termínu zadávací
dokumentaci dodavateli v digitální podobČ (výkresová þást v *.pdf a VV v
*. xls), a to nejpozdČji do 2 dnĤ ode dne doruþení písemné žádosti
dodavatele. Písemná žádost musí obsahovat veškeré požadované údaje
v rozsahu pĜiloženého formuláĜe. Žádost mĤže být doruþena elektronickou
poštou.
Žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí být
doruþena nejpozdČji 5 dnĤ pĜed uplynutím lhĤty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace bude zaslána elektronicky na zadavatelem urþený
e-mail na základČ pĜedem zaslané žádosti o poskytnutí zadávací
dokumentace.
VeĜejný zadavatel nepožaduje úhradu nákladĤ souvisejících
s poskytnutím zadávací dokumentace.

podpis povČĜeného zástupce zadavatele

Digitálně podepsal Ing. Ivan Viskupič
Datum: 27.02.2014 07:46:55 +01:00
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