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

„Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“

Předmět
a předpokládaná cena
zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zadávací řízení je vyhlašováno jako otevřené

Datum vyhlášení zakázky

10. 04. 2017

Zadavatel

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 2.600.000,-

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

 Ing. arch. Milan Šmíd, pověřený řízením odboru rozvoje města (ORM)
tel: 556 879 693, e-mail: milan.smid@koprivnice.cz
Ve věcech technických:

 Martin Lapčík, vedoucí odd. investic ORM, tel: 556 879 668
 Ing. Jitka Pechová, referent odd. investic ORM
tel: 556 879 661,730 545 077, e-mail: jitka.pechova@koprivnice.cz
Ing. Jitka Pechová, referent odd. investic ORM

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

tel: 556 879 661, 730 545 077, e-mail: jitka.pechova@koprivnice.cz
Na uvedené e-mailové adrese si mohou uchazeči o veřejnou zakázku
vyžádat elektronické zaslání zadávací dokumentace.
Rekonstrukce areálu zahrady Mateřské školy v Mniší dle projektové
dokumentace zpracované firmou brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334,
742 21 Kopřivnice, IČ 28637968.
Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

Popis předmětu zakázky

 SO01-03
- vybudování nové kryté terasy včetně vybavení zahradním sedacím
nábytkem;
- demontáž části stávajícího oplocení a vybudování nového;
- skácení projektem určených dřevin;
- demontáž stávajících dřevěných zahradních domečků a vybraných
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herních prvků včetně jejich likvidace;
- vybourání části stávající asfaltové komunikace a vybudování nové ze
zatravňovacích plastových tvárnic;
- vybourání stávajících pochozích ploch a okapových chodníků a
vybudovaní nových;
- vybudování hrací plochy s umělým povrchem se zabudovanou
trampolínou a herním obrazcem;
- vybudování ohniště s posezením;
- rekonstrukce stávajícího pískoviště;
- demontáž ostatních herních prvků, jejich (bude-li potřebná) repase a
opětovná montáž;
- vybudování dopadové plochy nového herního prvku z kačírku;
- dodávka a montáž dvou nových herních prvků:
HP01 - několikavěžová herní sestava se skluzavkou, řetězovou
dvojhoupačkou, prolézacím tunelem, lanovým mostem, šikmými výlezy
a s dalšími prvky,
HP02 - balanční lanový prvek;
- rekonstrukce stávajícího přístřešku zahradního domku včetně
vybudování zpevněné plochy z betonové dlažby;
- výsadba nových keřů.

Popis předmětu zakázky
(pokračování z předcházející
strany)

 SO04
- oprava zahradního domku – výměna oken a dveří, výměna střešní
krytiny, vybourání nadstřešní části komínového tělesa, výměna
poškozených částí dřevěného krovu, demontáž stávajících a montáž
nových klempířských prvků, oprava omítek, fasádní nátěr.
Součástí předmětu zakázky dále je:
- zajištění vytyčení stávajících inženýrských sítí, včetně jejich
geodetického zaměření a zakreslení do dokumentace skutečného
provedení;
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve
třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě;
- geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení stavby ve
třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě;
- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících
průzkumů souvisejících s provedením díla;
- zajištění vstupní kontroly dětského hřiště certifikovaným revizním
technikem v oblasti dětských hřišť;
- zajištění zaškolení provozovatele o obsluze, údržbě a kontrole;
- zajištění a předání protokolu o vstupní kontrole, všech certifikátů,
prohlášení o shodě, dokladů o zkouškách, revizích, atestech, návodů
apod.
Podrobněji je předmět díla specifikován v přílohách č. 01, 05, 06 a 07, které jsou
nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Doba plnění zakázky

70 kalendářních dnů

Předpokládaný termín
zahájení plnění

Květen 2017; nejzazší termín zahájení plnění 26. 05. 2017

Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje uchazečům prohlídku místa plnění, a to dne
18. 04. 2017. Sraz účastníků prohlídky je v 9:00 hod. před hlavním
vchodem Mateřské školy v Mniší.
Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů se stávajícím
místem budoucího plnění, s jeho technickými a provozními parametry.
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Lhůta pro podávání
nabídek

Zadávací lhůta

Adresa pro podávání
nabídek
Hodnotící kritéria

26. 04. 2017 do 10:00 hod.
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. podatelny Městského úřadu
Kopřivnice.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Délka zadávací lhůty činí max. 90 dní.
Osobní doručení i doručení poštou – doporučená zásilka:

Město Kopřivnice, městský úřad - podatelna,
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Jediným hodnotícím kritériem nabídky je nejnižší nabídková cena bez
DPH.
 Nabídku lze doručit poštou či osobně v uzavřené neprůhledné obálce
označené názvem veřejné zakázky:
„Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“ - NEOTEVÍRAT
na adresu zadavatele: Město Kopřivnice, městský úřad - podatelna,
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice.
 Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče
a jeho adresa.
 Osobní doručení je možné na podatelnu zadavatele v:

Způsob podání nabídek

Po, St v 08:00-11:30 hod. a v 12:30-17:00 hod.,
Út, Čt 08:00-11:30 hod. a 12:30-14:00 hod,
Pá 08:00-11:30 hod.

 Nabídku nelze podat pouze na dílčí část předmětu díla.
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, nesmí podat více nabídek samostatně nebo
společně s jinými uchazeči, nesmí být poddodavatelem jiného
uchazeče.
 Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na
písemnou formu je splněný, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
 Nabídka musí být podána v českém jazyce.
 Nabídka musí obsahovat:
Požadavky na formální
zpracování

-

krycí list nabídky,
návrh smlouvy o dílo (od obchodních podmínek, které jsou součástí
zadávací dokumentace, se nelze odchýlit),
vyplněné výkazy výměr obou stavebních objektů SO01-01 a SO04 , a to
v písemné i elektronické podobě (na CD-R ve formátu *.xls),
časový harmonogram provedení prací,
prokázání kvalifikací,
seznam poddodavatelů.

Vše musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadavky na způsob
zpracování nabídkové
ceny

 Nabídková cena bude zpracována v souladu s podmínkami veřejné
zakázky a zadávací dokumentací včetně všech jejich příloh.
 Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi
a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.
 Uchazeč je povinen ocenit všechny části díla.
 Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovými rozpočty (kompletním
oceněním soupisu prací jednotlivých výkazů výměr, jež jsou přílohou
č. 07 zadávací dokumentace), které budou datovány a podepsány
uchazečem, v listinné a elektronické (*.xls) podobě. (V případě rozporu
mezi písemnou a elektronickou formou platí písemná.)

 Soupisy prací výkazů výměr jsou pro zpracování nabídkové ceny
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závazné. Uchazeč je povinen dodržet jejich strukturu. Jakýkoliv
nesoulad mezi neoceněnými výkazy výměr dle zadávací dokumentace
a oceněnými výkazy výměr v nabídce uchazeče (scházející položky,
scházející ocenění položky, nulová ocenění položek apod.) může být
důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
 Nabídková cena bez DPH je cena konečná a nejvýše přípustná a musí
obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky, tj. veškeré náklady
spojené s úplným poskytnutím prací včetně veškerých rizik a vlivů
během poskytování prací a zisk uchazeče.
 Pokud zadavatel provede změny, doplní informace v zadávací
dokumentaci nebo upřesní na základě žádostí uchazečů či z vlastního
rozhodnutí soupis prací nebo zadávací požadavky, je uchazeč povinen
všechny oznámené změny zohlednit ve své nabídce.
 Základní způsobilost
- uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 - 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“) způsobem dle ust. § 75 odst. 1 zákona;
Čestné prohlášení dle ust. § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona tvoří doporučený
vzor přílohy č. 04.1 zadávací dokumentace.

 Profesní způsobilost

Požadavky na prokázání
kvalifikace uchazeče

- uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 zákona
předložením:
1. Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (ne staršího než 6
měsíců)
2. Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, nebo výpisu z živnostenského rejstříku (ne staršího než
6 měsíců)
3. Dokladu o odborné způsobilosti uchazeče nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost uchazeč zabezpečuje, a to:
- oprávnění ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní
stavby“ či obdobný doklad.
Současně musí uchazeč uvést, v jakém pracovně právním vztahu je
osoba prokazující tuto kvalifikaci k uchazeči – viz doporučený vzor
přílohy č. 04.2 zadávací dokumentace

 Technická kvalifikace
- uchazeč uvede seznam nejméně 3 dokončených zakázek obdobného
charakteru uchazečem realizovaných za posledních 5 let, jejichž předmětem
byla realizace zahrad mateřských a základních škol nebo dětských hřišť,
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení objednaných
prací. Každá z těchto zakázek musí dosahovat finančního objemu min.
1.300.000 tis. Kč (bez DPH).

Pokud uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
(vyjma odst. Základní způsobilost a odst. Profesní způsobilost bod 1)
požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách v plném rozsahu, je
oprávněn
splnění
kvalifikace
v chybějícím
rozsahu
prokázat
prostřednictvím jiných osob případně poddodavatele. Uchazeč je
v takovém případě povinen předložit doklady vztahující se k daným
osobám případně k poddodavateli a smlouvu, jakým způsobem se osoba
případně poddodavatel bude podílet na plnění veřejné zakázky.
Doklady pro potřebu nabídky budou předloženy v prosté kopii. Vybraný uchazeč
doloží před podpisem smlouvy tyto dokumenty v originálech nebo úředně
ověřených kopiích.

Další informace k zakázce

 Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním
hodnocení nabídek včetně zveřejnění uzavřené smlouvy o dílo (součástí
Přílohy č. 02).
 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
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 Podrobnosti k platebním podmínkám – viz obchodní podmínky-návrh
smlouvy (Příloha č. 01)
 Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy o dílo po vybraném
uchazeči předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši
odpovídající pojistné částce min. 2 mil. Kč.
Nepředložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu je důvodem
k neuzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

 Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy o dílo po vybraném
uchazeči předání záruční listiny bankovní záruky za dodržení smluvních
podmínek při realizaci díla na předepsanou částku - viz obchodní
podmínky-návrh smlouvy (Příloha č. 01)
Neposkytnutí bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek při realizaci
díla před podpisem smlouvy je důvodem k neuzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem.

 Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy o dílo po vybraném
uchazeči předložení technických listů a certifikátů herních prvků HP01
a HP02 objednateli ke schválení.

Práva zadavatele

 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
 Zadavatel není za žádných okolností odpovědný za škody jakékoliv
povahy (zvláště za škody způsobené ušlým ziskem) v souvislosti se
zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku a to ani tehdy, byl-li
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 zadavatel. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají
u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení.
 Zadavatel si vyhrazuje právo zadat k realizaci kompletní plnění díla,
nebo jen jeho dílčí část.
 Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení až do uzavření
smlouvy o dílo zrušit bez uvedení důvodu.
 Uchazečem předložená nabídka musí splňovat veškeré požadavky
zadavatele uvedené v tomto oznámení. Nesplnění některého
z uvedených požadavků je důvodem k vyřazení nabídky.
 Zadavatel si vymiňuje právo jednání o smlouvě o dílo.
 V případě nesplnění podmínky doložením listin před podpisem smlouvy
nebo odstoupením vybraného uchazeče si zadavatel vymiňuje právo
uzavřít smlouvu a předmět díla realizovat s uchazečem dalším v pořadí.
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je:

Přílohy zadávací
dokumentace











toto Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Obchodní podmínky – návrh smlouvy (Příloha č. 01)
Krycí list nabídky /doporučený vzor/ (Příloha č. 02)
Seznam poddodavatelů /doporučený vzor/ (Příloha č. 03)
Čestné prohlášení o základní způsobilosti /doporučený vzor/ (Příloha č. 04.1)
Čestné prohlášení o odborné způsobilosti /doporučený vzor/ (Příloha č. 04.2)
Obecná specifikace požadavků (Příloha č. 05)
Projektová dokumentace (Příloha č. 06)
Výkazy výměr SO01-03 a SO04 (Příloha č. 07)

Zadávací dokumentace pro zpracování cenové nabídky bude zaslána
uchazečům o veřejnou zakázku elektronicky na vyžádání na e-mailové
adrese: jitka.pechova@koprivnice.cz
Doplňující informace

 Zadávací dokumentace včetně všech výše uvedených příloh je
poskytována bezplatně.
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 V případě potřeby doplňujících informací k veřejné zakázce je nutné
tyto dotazy zaslat písemně elektronickou poštou na adresu kontaktní
osoby zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů před termínem podání
nabídek. Odpovědi na dotazy budou odeslány všem uchazečům, kteří
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

………………………………………..
Ing. arch. Milan Šmíd
pověřený řízením odboru rozvoje města

Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Šmíd
Datum: 10.04.2017 09:51:35 +02:00
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