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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Discgolfové hřiště v Kopřivnici
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Předmět zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 413.200,Datum vyhlášení zakázky

Zadavatel

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
Ing. Pavlína Gajdušková, referent odd. investic ORM
kontakt : 737 224 343. E-mail: pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Pavlína Gajdušková, referent odd. investic ORM
kontakt : 737 224 343. E-mail: pavlina.gajduskova@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

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a instalace
prvků discgolfového hřiště o 9 jamkách ve vytipované lesní části lokality
v blízkosti koupaliště v Kopřivnici, na pozemcích p.č. 2427, 2428/5,
2428/1, 2437/2, 2423/19, 2423/17, 2400/8, k.ú. Kopřivnice, dle
předběžného návrhu (viz. příloha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž:
• projektová dokumentace: grafický návrh discgolfového hřiště,
rozmístění košů (jamek) včetně výhozišť a příslušenství, přesné
zaměření hřiště a jednotlivých jamek
• dodávka a instalace parkového mobiliáře – 5 ks laviček a 5 ks
odpadkových košů
• dodávka 100 ks disků s logem města Kopřivnice
• kácení 2 ks stromů v blízkosti navrhovaného výhoziště č. 6 a průsek
tyčovinou v počtu cca 25 ks v trase navrhovaného výhoziště č. 4
• odstranění keřových podrostů a vyčištění fairway, příp. terénní úpravy
okolí košů (jamek), výhozišť a parkového mobiliáře
• odstranění stávajícího oplocení koupaliště (umístění výhoziště č. 1)
• dodávka a montáž nového oplocení délky 65 m
• demontáž 5 stávajících dřevěných laviček na betonových sloupcích
(podél stávajícího odstraňovaného oplocení) a zpětná montáž
v novém umístění podél nového oplocení
• ostatní náklady související s realizací předmětu zakázky

Popis předmětu zakázky

Technická specifikace prvků, příslušenství a mobiliáře discgolfového
hřiště:
• 9 košů (jamek) z oceli ošetřené žárovým zinkováním
• u každého koše bude informační tabulka ze dřeva a oceli s anti-graffiti
úpravou,
• 9 výhozišť – dřevěný rám osazený v štěrkovém obsypu, povrch z
umělé trávy
• 1 informační tabule s celkovou mapou hřiště, s pravidly hřiště,
umístěná před nástupem na hřiště – ocelový plech v dřevěném rámu
• Oplocení: z pozinkovaného pletiva s úpravou PVC – barva zelená, na
ocelových sloupcích se základním nátěrem a 2x vrchní nátěr odolný
proti korozi a povětrnosti v barvě zelené, bez podhrabových desek a
veškeré nezbytné příslušenství včetně souvisejících zemních a
stavebních prací a likvidace odpadu,
• Lavičky – bezúdržbové, celokovové (viz. příloha Specifikace mobiliáře)
• Odpadkové koše – viz. příloha Specifikace mobiliáře
Všechny prvky discgolfového hřiště musí splňovat podmínky pro pořádání
turnajů PDGA a České discgolfové ligy.
Cenová nabídka uchazeče bude zahrnovat všechny potřebné práce
k realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná.
Návrh designu a konkrétní rozmístění jamek v rámci lokality bude před
zahájením prací projednán a schválen zadavatelem.
Uchazeč je povinen dodržovat podmínky územního rozhodnutí pro
umístění stavby č.j. 19359/2014/PšeJa ze dne 22.5.2014. Předpoklad
nabytí právní moci rozhodnutí 18.6.2014

Termín plnění

První možný termín zahájení fyzické realizace : 19.6.2014
Nejzazší termín dokončení realizace a předání díla : 21.7.2014
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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,

Požadavky na prokázání
kvalifikace

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.
3. Veřejný zadavatel požaduje prokázání splnění technických
kvalifikačních požadavků předložením seznamu dodavatelem
realizovaných zakázek discgolfového hřiště, dětských hřišť, příp. jiných
dodávek obdobného charakteru
Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané a podepsané
objednatelem dodávky discgolfového hřiště, dětských hřišť, příp. jiných
dodávek obdobného charakteru
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu
budou uvedeny nejméně dvě zakázky.
Dodavatel doloží v nabídce prohlášení o shodě k discgolfovým košům

Lhůta pro podání nabídek

9.6.2014, 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: „Discgolfové hřiště v Kopřivnici NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, návrh smlouvy, rozpočet 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 0,5 mil. Kč
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Prohlídku řešeného území zadavatel stanovuje na 29.5.2014 v 10 h.
srazem účastníků u koupaliště v Kopřivnici.
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.
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.
Práva zadavatele

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
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

návrh umístění discgolfového hřiště
specifikace mobiliáře
územní rozhodnutí č.j. 19359/2014/PšeJa ze dne 22.5.2014
krycí list nabídky

Přístup k zadávací
dokumentaci

Za zadávací dokumentaci se považuje toto Oznámení o zahájení
zadávacího řízení.

Otisk úředního razítka

Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru
pověřený zástupce zadavatele
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