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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

„Parkoviště za budovou MÚ Kopřivnice“

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce
(III. kategorie Vnitroorganizační směrnice č. 13/2016 – stavební práce od
1,0 mil. do 6,0 mil. Kč bez DPH)

Datum vyhlášení zakázky

21.07.2017

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
Ve věcech smluvních :
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města (ORM)
tel: 556 879 650, e-mail: jiri.stepan@koprivnice.cz
Ve věcech technických :
p. Martin Lapčík, vedoucí odd. investic ORM
kontakt : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@koprivnice.cz

p. Martin Lapčík, vedoucí odd. investic ORM
kontakt : 739 343 854. E-mail: martin.lapcik@koprivnice.cz
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Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace úpravy
parkoviště mezi budovou MÚ a bývalou vrátnicí do TATRA a.s. na ul.
Štefánikova v Kopřivnici a vybudování nového vjezdu z ulice Štefánikova.
Stavba bude realizována dle PD „Parkoviště za budovou MÚ Kopřivnice“
vypracované Ing. Miroslavem Knápkem (ČKAIT č.1102989) vedené pod
arch. číslem mk-2016-04, z července 2016.
Popis předmětu zakázky

Součástí stavby je odstranění stávající asfaltové plochy z litého asfaltu,
úprava strmého nájezdu na stávající plochu v jižní části parkoviště,
vybudování nové asfaltové plochy, doplnění ploch se zatravňovacích
tvárnic se založením travnatého krytu, doplnění chodníků a kácení,
přesadba a nová výsadba vzrostlé zeleně a trvalkových záhonů. Součástí
je i úprava stávajícího odvodňovacího žlabu, příprava chrániček pro
veřejné osvětlení a ochrana stávajících sítí dle vyjádření jejích správců a
instalace, provozování a následná demontáž přechodného dopravního
značení a prvků zajišťující bezpečnost chodců a vozidel v daném úseku.

Doba plnění zakázky

60 kalendářních dnů

Předpokládaný termín
plnění

zahájení fyzické realizace: 09/2017

Požadavky na prokázání
kvalifikace

dokončení díla:
11/2017
 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
 Profesní způsobilost
- 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
„Dopravní stavby“ či obdobný doklad.
Současně musí uchazeč uvést, v jakém pracovněprávním vztahu je
osoba prokazující tuto kvalifikaci k uchazeči.
 Technická kvalifikace
- uchazeč uvede seznam nejméně 5 dokončených zakázek obdobného
charakteru uchazečem realizovaných za posledních 3 let, jejichž
předmětem byla realizace parkoviště, zpevněné plochy a chodníku vč.
nasvětlení. Každá z těchto zakázek musí dosahovat finančního objemu
min. 3.000.000 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.
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Lhůta pro podání nabídek

7.8.2017, do 10:00 hod
(Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. podatelny
Městského úřadu Kopřivnice.)

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: „Parkoviště za budovou MÚ
Kopřivnice“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, vyplněný návrh smlouvy,
harmonogram, rozpočet a prohlášení k 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.
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 15,0 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, dle překážek na jeho straně, upravit
termín provedení a 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.
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Objednatel si vyhrazuje právo, ve stejném časovém rozmezí, realizovat
v těsné blízkosti stavby souběžnou stavbu rekonstrukce objektu bývalé
vrátnice do TATRA a.s.. Rekonstrukce obsahuje mimo jiné i výměnu
vstupních výplní (nová rolovací vrata a vyzdívky místo demontované
prosklené plochy), která přímo navazuje na činnosti realizované při
výstavbě parkoviště. Budoucí zhotovitel parkoviště přijetím tohoto
oznámení bere výše uvedené na vědomí a zavazuje se v případě potřeby
(např. navážení materiálu, probíhajících montážních prací, atd.)
koordinovat své činnosti se zhotovitelem rekonstrukce objektu vrátnice.
Zadavatel si vyhrazuje právo, v případě potřeby, monitorovat realizaci
stavby kamerovým systémem s trvalým záznamem provádění díla.
Příloha č.1 : PD (soubor *.ZIP- odkaz na uložiště zadavatele)
Přílohy oznámení

Příloha č. 2 : Výkaz výměr
Příloha č. 3 : Předepsaný návrh SOD
Příloha č. 4 : Krycí list nabídky.

Přístup k zadávací
dokumentaci

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

S pozdravem
Otisk úředního razítka
Digitálně podepsal Mgr. Jiří Štěpán
Datum: 21.07.2017 11:14:35 +02:00

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města
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