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16.5.2014

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

„Využití území bývalého depozitáře technického muzea Tatra a
přilehlých skladovacích prostor v areálu měst. parku v Kopřivnici“
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (otevřené zad.řízení)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 3 253.000,-

Předmět zakázky
Akce je realizována v rámci Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko, výzva č.5 Oblast podpory 2.3, Podpora využívání
brownfields. Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/05.01409.
Datum vyhlášení zakázky

Zadavatel

16.5.2014
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ve věcech smluvních :
Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ve věcech technických :
Ing. Bohuslav Hruškovský, vedoucí odd. investic ORM
kontakt : 556 879 661
p. Ludvík Michalec, referent odd. investic ORM
kontakt : 737 114 262. E-mail: ludvik.michalec@koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

p. Ludvík Michalec, referent odd. investic ORM
kontakt : 737 114 262. E-mail: ludvik.michalec@koprivnice.cz

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, které
spočívají v regeneraci území po bývalém depozitáři technického muzea
Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu městského parku
v Kopřivnici tak, aby území bylo připraveno pro možné další využití. Bude
provedena demolice stávajících objektů skladu, garáže, dílny, demolice
rampy a základů po bývalém objektu technického muzea, dále odpojení
inženýrských sítí a provedena následná rekultivace plochy (tzn. budou
provedeny zásypy vybouraných základů a konstrukcí, jemné terénní
úpravy včetně dovozu a rozhrnutí ornice a zatravnění). Rozsah veřejné
zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací pro provedení
stavby, vypracovanou Ing. Arch. Tomášem Šonovským v 11/2013, zak.č.
112013, dále podmínkami správců inženýrských sítí a podmínkami
stanovenými veřejnoprávní smlouvou č.18/2012 vydanou Odborem
stavebního řádu, územního plánování a památkové péče v Kopřivnici dne
17.12.2012. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí a
stavební povolení.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž zhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření. Dále je povinností
dodavatele zajistit kompletní inženýrskou činnost nutnou pro úspěšnou
realizaci stavby spočívající zejména v zajištění vytýčení všech
inženýrských sítí, které se v prostoru stavby nachází včetně případné
aktualizace vyjádření správců těchto sítí, dále zajištění povolení
zvláštního užívání v případě nutnosti uzavírky komunikací nebo omezení
provozu na komunikacích a povolení zvláštního užívání v případě potřeby
navážky materiálu a manipulace s materiálem po silničním pozemku nebo
veřejném prostranství po dobu trvání stavebních prací.

Termín plnění

Termín zahájení fyzické realizace : 16.6.2014
Nejzazší termín dokončení fyzické realizace a předání díla : 31.8.2014
1. Veřejný zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních
požadavků v rozsahu § 53 odst. 1 zákona, písm. a) až k). 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 zajišťuje:

Požadavky na prokázání
kvalifikace

autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby,
min. 5 let praxe v pozici stavbyvedoucího, z toho alespoň 3
dokončené zakázky za poslední 3 roky, přičemž každá z nich musí
dosahovat finančního objemu min. 1 mil.Kč (bez DPH). Součástí
těchto zakázek musí být demolice a odstraňování staveb.
Způsob prokázání:
- 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 vydávaný v zemích EU
- profesní životopis podepsaný příslušnou osobou s přehledem
relevantní praxe včetně uvedení:
časové informace a subjektu pro který byla činnost vykonávána
názvu pozice
názvu zakázky – dokončené stavby
údaje o pracovně právním vztahu k dodavateli
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-

čestné prohlášení o úplnosti a správnosti údajů uvedených v
životopise

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.

Lhůta pro podání nabídek

28.5.2014, do 10:00 hod
(rozhodné datum doručení na adresu zadavatele)

Místo pro podání nabídek

Město Kopřivnice, městský úřad, podatelna,
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Využití území bývalého depozitáře
technického muzea Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu
měst. parku v Kopřivnici“ - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, návrh smlouvy, vyplněný
výkaz výměr, časový harmonogram a prokázání kvalifikací - vše musí být
podepsáno 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.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Další požadavky

Veřejný zadavatel požaduje před podpisem smlouvy po zhotoviteli
předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši
odpovídající pojistné částce 1,5 mil. Kč
Prohlídku řešeného území zadavatel neorganizuje.
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.

Práva zadavatele

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.
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení až do
uzavření smlouvy bez uvedení důvodu.
Uchazečem předložená nabídka musí splňovat veškeré požadavky
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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 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 v digitální podobě (výkresová část v *.pdf a VV v
*. xls), a to nejpozději do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti
dodavatele. Písemná žádost musí obsahovat veškeré požadované údaje
v rozsahu přiloženého formuláře. 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 dokumentace bude zaslána elektronicky na zadavatelem určený
e-mail na základě předem zaslané žádosti o poskytnutí zadávací
dokumentace.
V případě potřeby doplňujících informací k veřejné zakázce je nutné tyto
dotazy zaslat písemně elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby
zadavatele, nejpozději 3 pracovní dny před termínem podání nabídek.
Odpověď na dotazy bude odeslána všem přihlášeným uchazečům.
Veřejný zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících
s poskytnutím zadávací dokumentace.

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru
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