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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

„DDM Kletné - kompletní rekonstrukce venkovních
sociálních zařízení“ - zpracování projektové dokumentace

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba

Datum vyhlášení zakázky

10.7.2017

Název programu
Registrační číslo projektu
Název projektu

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
Miloš Sopuch,556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Ing. Iva Šumšalová,556 879 695, iva.sumsalova@koprivnice.cz
Předmětem zakázky je vypracování projektové
dokumentace pro
stavební povolení (SP) a provádění stavby (dále jen „DPS“) na danou
akci.

Popis předmětu zakázky

Dokumentace na dotčenou stavbu bude zpracovaná v rozsahu vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č.
183/2006Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon),
v platném znění, a vyhláškou č. 16/2016Sb. o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:

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 majetku města
-

jedná se o přístavbu sociálního zařízení pro hochy a dívky
táborové základny ke stávajícímu zděnému objektu.
V přístavbě bude 1x WC ženy, 1x WC + pisoár muži, 1x
sprcha ženy, 1 x sprcha muži, společný nerezový umývací
žlab s cca 6 výtoky. Přístavba nebude vytápěna (bude sloužit
pouze v letních měsících). Do přístavby bude provedena
přípojka elektro, vody a kanalizace.

-

zaměření a zakreslení stávajícího stavu
nezbytném
pro
objektivní
zpracování
dokumentace.

-

návrh přístavby a s tím související profese (TZB,
elektroinstalace, požárně bezpečnostní řešení, statika)

-

projednání PD s KHS, HZS a zajištění kladného vyjádření
KHS a HZS

-

položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný.

-

slepý položkový rozpočet s výkazem výměr.

-

inženýrská činnost – podání žádosti o vydání stavebního
povolení včetně doložení kompletní dokladové a projekční
dokumentace

v

rozsahu
projektové

Projektová dokumentace bude předána:
-

v šesti vyhotovení v tištěném provedení, z toho 1x položkový
rozpočet s výkazem výměr a 1x slepý položkový rozpočet s
výkazem výměr.

-

1x v elektronické podobě (textová část WORD, tabulková
část EXCEL, výkresová část ve formátu *dxf, dgn –
Microstation (95) , AUTOCAD
Místem plnění :
Táborová základna DDM Kletné 64, Suchdol nad Odrou

Termín zahájení : po podpisu SOD, předpoklad do 31.7.2017
Termín plnění

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Lhůta pro podání nabídek

Termín ukončení a předání kompletního díla ( podání žádosti o vydání
stavebního povolení včetně doložení kompletní dokladové a projekční
dokumentace) : do 15.12.2017

Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč zadavateli příslušné
oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán oboje v v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž tyto
doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.
20. 07. 2017 do 10,00 hod.
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice.

Místo pro podání nabídek

Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „DDM Kletné - kompletní
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Odbor majetku města
rekonstrukce venkovních sociálních zařízení – NEOTVÍRAT“
adresu zadavatele.

na

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru
doplněný o identifikační údaje, cenu záruku a kontaktní osoby za
zhotovitele.
Cena díla musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí
obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním předáním
díla. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou
mít vliv na cenu a průběh realizace a ve své nabídce tyto okolnosti
zohlednit.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31.12.2017. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 31.12.2017.

Hodnotící kritéria

Další požadavky

nejnižší cena díla bez DPH
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Prohlídka místa budoucího plnění po dohodě na telefonním čísle
556 879 695, 731 608 147 – Ing. Iva Šumšalová
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

-

nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit

-

na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním

-

na změnu rozsahu díla před uzavřením smlouvy

-

jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných
zadáním

1) Návrh SOD
Přílohy oznámení

2) Krycí list – nabídka uchazeče
Pro zpracování cenové nabídky Vám budou přílohy zaslány elektronicky
na vyžádání na e-mailové adrese : iva.sumsalova@koprivnice.cz.

Kamil Žák v.r.
Vedoucí OMM
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