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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

„Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II.etapa – 2016, PD“
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Předmět zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 550.000,Datum vyhlášení zakázky

Zadavatel

3. 9. 2015
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
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vytvoření podrobné
projektové dokumentace potřebné k provedení stavebních úprav
(rekonstrukce povrchů komunikace) ul. Štramberské v Kopřivnici v úseku
od již dokončené etapy, tj. od napojení s ulicí Wolkerova u Katolického
domu po napojení na stávající stav na rozhraní katastrálních území
Kopřivnice e Štramberka. Délka úseku je cca 1380m.

Popis předmětu zakázky

Projektová dokumentace bude vytracována v rozsahu odpovídajícímu
platné legislativě pro provádění dopravních staveb a v rozsahu nutném
pro následnou bezproblémovou realizací stavby. Realizace bude
provedena jako udržovací práce bez nutnosti vydání rozhodnutí místně
příslušného stavebního úřadu. Předpoklad provedení stavby je 2016
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Projektová dokumentace bude mimo jiné obsahovat geodetické
zaměření stávajícího stavu (polohopis + výškopis) včetně ověřeného
průběhu všech inženýrských sítí(vč. přípojek) nacházejících se v řešeném
území. Objednatel požaduje vypracování podrobné části dokumentace
řešící etapizace stavby, kdy jsou předpokládány dvě etapy s rozhraním
určeným v průběhu vypracování PD podle navrhované finanční náročnosti
rekonstrukce jednotlivých etap.
Objednatel dále požaduje vypracování podrobné části dokumentace
POV řešící zajištění příjezdu a pohybu vozidel v dané lokalitě včetně
návrhu a projednání objízdných tras (návrh SSZ, plochy pro odstavování
vozidel, plochy pro skládky materiálů, příjezdy na staveniště, aj.)
v průběhu realizace. Po dané komunikaci jsou vedeny autobusové linky a
na komunikaci je napojen sjezd k Hasičské zbrojnici, ze které vyjíždí
vozidla zásahové jednotky SDH (JPO II) a jsou napojeny tři školy, z toho
jedna vedena ve zvláštním režimu pro děti se sníženou schopností
pohybu a orientace. Součástí návrhu POV je i návrh a řešení systému
odprodeje materiálu ze současného povrch jízdních pruhů – žulový
kostek.
Závazným podkladem pro vypracování PD je návrh popsaný ve Variantě
V, Posouzení ekonomické náročnosti vyplývající z Expertního posudku č.
7-1/2015 vypracovaného společností MSS-projekt s.r.o. v květnu 2015,
který je přílohou této výzvy.
Termín plnění

Termín jednání ke stanovení etapizace výstavby : do 30. 11. 2015
Termín dokončení PD :

29. 1. 2016

1. Veřejný zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních
požadavků v rozsahu § 53 odst. 1, zákona č. 137/2006 sb. 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. 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

21. 9. 2015, do 14:00 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: „Rekonstrukce povrchu ul.
Štramberská, II.etapa – 2016, PD“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, návrh smlouvy, propočet
nabídkové ceny a časový harmonogram a prokázání kvalifikací - vše musí
být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče .
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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.

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
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 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

Expertní posudek č. 7-1/15
Posouzení ekonomické náročnosti

Přístup k zadávací
dokumentaci

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

Otisk razítka

Ing. arch Milan Šmíd
zástupce vedoucího odboru
pověřený zástupce zadavatele

Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Šmíd
Datum: 03.09.2015 11:00:47 +02:00
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