MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J. :
SPIS. ZN:
VYŘIZUJE/ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

ORM – 3560/2014
Martin Lapčík / ORM
556 879 668
martin.lapcik@koprivnice.cz

DATUM:

28.4.2014

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

„Hřiště pro minikopanou v Kopřivnici-Mniší“
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (uzavřené řizení)

Předmět zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 1.982.000,Datum vyhlášení zakázky

Zadavatel

11. 6. 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. Martin Lapčík, referent odd. investic ORM
kontakt : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

p. Martin Lapčík, referent odd. investic ORM
kontakt : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@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 je vytvoření podkladu pro
novou sportovní plochu s umělým povrchem na vodopropustném podloží.
Sportovní plocha s umělou trávou (není součástí veřejné zakázky) je
doplněna drenážním systémem, zpevněnými plochami ze zámkové dlažby
a ocelovou konstrukcí oplocení – hracích zábran se záchytnými sítěmi.
Sportovní plocha je doplněna veřejným – umělým osvětlením obsahující
kabelový přívod z objektu KD, napájecí pilířek a 4 ks 12-ti m sloupy.
Součástí nově realizované víceúčelové sportovní plochy jsou sportovní
prvky – branky, basketbalové koše a mobiliář – lavičky s opěradlem,
stojany na kola a odpadkové koše.
Stavba bude realizována v rozsahu dle PD zpracované společností
ARTING plus s.r.o., č. zak. 0314 z 05/2014.
První možný termín zahájení fyzické realizace : 1. 7. 2014

Termín plnění

Termín dokončení podkladu hrací plochu :

31. 8. 2014

Nejzazší termín dokončení fyzické realizace a předání díla : 29. 9. 2014

Požadavky na prokázání
kvalifikace

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 zabezpečuje, je-li pro
plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
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

25. 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: „Hřiště pro minikopanou v KopřivniciMniší“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, návrh smlouvy, rozpočet a
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.
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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 1,0 mil. Kč
Prohlídku řešeného území zadavatel nevypisuje, místo je veřejně
přístupné .
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.
Krycí list nabídky

Přílohy oznámení

Čestné prohlášení § 53
Návrh smlouvy o dílo
Digitální podoba projektové dokumentace na CD (v IDS přílohou)

Přístup k zadávací
dokumentaci

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

Otisk razítka

Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru
pověřený zástupce zadavatele
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