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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

ZŠ Emila Zátopka – energetická opatření , výkon technického dozoru
při realizaci stavby
Veřejná zakázka malého rozsahu – služby – uzavřené řízení

Předmět zakázky

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 355.000,-

Datum vyhlášení zakázky

Zadavatel

13.06.2014
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
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
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Předmětem plnění je výkon činnosti technického dozoru investora stavby
(dále jen TDI) v rámci realizace stavby, která je specifikována projektovou
dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou Havířovskou inženýrskou
kanceláří, spol. s r.o. pod zak.č. SOD/30/2013/OMM z 08/2013 se sídlem
Svornosti 86/2, Havířov-město, IČ: 64618633, DIČ: CZ64618633 a dále
dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby a v souladu se
zadávací dokumentací včetně jejích příloh.
Jedná se o energetická opatření v podobě zateplení vnějšího pláště a
výměny okenních a dveřních výplní jednotlivých objektů ZŠ Emila Zátopka
v Kopřivnici.
Předpokládané náklady stavby: 22,5 mil. Kč bez DPH.
Popis předmětu zakázky

Součástí předmětu zakázky jsou činnosti, které jsou specifikovány v
příloze č. 2 tohoto oznámení.
Realizace stavby bude probíhat v rámci projektu s názvem: ZŠ Emila
Zátopka – energetická opatření, který je spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního
programu
Životní
prostředí
registrační
č.
CZ.1.02/3.2.00/13.19434.
Cenová nabídka uchazeče bude zahrnovat všechny potřebné činnosti
k realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná.
Na realizaci stavby byl vydán Souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru č.j. 25933/2014/Ob ze dne 28.5.2014, NPM 4.6.2014
– příloha č. 4
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací a výkon TDI: od 1.7.2014
Nejzazší termín dokončení činnosti: 31.10.2014

Termín plnění, místo
plnění

Místo plnění: ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici
Průběh a ukončení činností je vázán na termín zahájení a dokončení
zhotovitelem stavby resp. po odstranění všech závad a nedodělků
uvedených v protokole o předání a převzetí díla.
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.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

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. osvědčení o autorizaci osoby, která vykonává funkci
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě pro
obor pozemní stavby dle § 5, odst. 3 písmena a) zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude výslovně
pověřená a plně odpovědná za realizaci služby
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.
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3. Veřejný zadavatel požaduje prokázání splnění technických
kvalifikačních požadavků předložením seznamu významných služeb
obdobného charakteru za poslední 3 roky s uvedením názvu objednatele
vč. telefonického kontaktu, doby realizace a finančního objemu zakázky,
z toho alespoň 2 služby s realizačními náklady stavby min. 15 mil. Kč bez
DPH.

Lhůta pro podání nabídek

30.06.2014, do 9:00 hod
(rozhodné datum doručení na adresu zadavatele)

Místo pro podání nabídek

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

Forma podání nabídek,
způsob zpracování
nabídkové ceny

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „ZŠ Emila Zátopka – energetická
opatření, výkon technického dozoru“- NEOTVÍRAT“
na adresu
zadavatele.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky (příloha č. 1), návrh smlouvy
(příloha č. 3) 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.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena bez DPH.

Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek provede zadavatel na základě doporučení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek. Své rozhodnutí oznámí zadavatel
písemně všem uchazečům, kteří podali nabídku.
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídky 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. Tato smlouva bude pokrývat
činnosti vyplývající z předmětu veřejné zakázky.
Prohlídku místa plnění nebude zadavatelem organizována.
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.
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

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Rozsah činností a povinností technického dozoru stavby
Příloha č. 3 - Závazný návrh příkazní smlouvy
Příloha č. 4 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.
25933/2014/Ob dne 28.5.2014

Přístup k zadávací
dokumentaci

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

Otisk úředního razítka

Ing. arch. Milan Šmíd
zástupce vedoucího odboru rozvoje města
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