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E-ZAK

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

"Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a
ul. Školní"- zpracování projektové dokumentace

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba

Datum vyhlášení zakázky

26. 06. 2019

Zadavatel
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoby
zadavatele ve věci zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí ORM
Ing. arch. Milan Šmíd, tel.: 556 879 693, milan.smid@koprivnice.cz
Ing. Richard Petr, tel.: 556 879 691, richard.petr@koprivnice.cz
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na přestavbu stávající
průsečné křižovatky silnice II/482 (ulice Obránců míru) a MK ul.
Francouzská a ul. Školní v Kopřivnici na křižovatku okružní.
Součástí projektové dokumentace bude mimo jiné:
a) Zabezpečení vstupních podkladů:
-

zajištění mapových podkladů a limitů řešeného území - výchozí
stanoviska o existenci inženýrských sítí a ochranných pásem
v nezbytně dotčeném území,

-

nezbytné geodetické zaměření řešeného území,

-

nezbytný hydrogeologický průzkum za
vsakovacích poměrů v dotčeném území.

Popis předmětu zakázky

účelem

posouzení

b) Zabezpečení správního rozhodnutí prostřednictvím dokumentace pro
společné územní a stavební řízení podle Přílohy č. 11 vyhlášky č.
499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb, jejíž
součástí bude:
-

inženýrská činnost, vedoucí k zajištění příslušného správního
povolení ke stavbě (zajištění stanovisek majitelů a správců sítí,
dotčených orgánů, vlastníků pozemků dotčených stavbou),

-

záborový elaborát dotčených pozemků s návrhem okružní
křižovatky jako podklad pro majetkoprávní jednání investora o
výkupu pozemků (majetkoprávní úkony nejsou součástí této
zakázky),
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-

návrh na stavbou vynucené přeložky a ochrany stávajících
inženýrských sítí, návrh nasvětlení okružní křižovatky, všech
přechodů pro chodce, a to včetně výpočtů odpovídající intenzity
nasvětlení,

-

návrh úpravy a doplnění zeleně v dotčeném území vyvolaný
stavbou,

-

součástí dokumentace bude návrh objízdných tras v návaznosti na
způsob realizace stavby, POV a plán BOZP,

-

návrh přechodného a trvalého dopravní značení. Součástí
dokumentace bude také úprava stávajícího dopravního značení
v úseku mezi navrhovanou okružní křižovatkou a stávající okružní
křižovatkou ulic Obránců míru, Čs. armády a Záhumenní, a to ve
prospěch realizace odstavného (parkovacího) pruhu podél
stávajících bytových domů,

-

dokumentace bude mimo jiné také projednána a odsouhlasena
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Středisko Nový Jičín.

c) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení
doplněná do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby vč.
rozpočtu a výkazu výměr.
Předmětem díla je zpracování:

Požadovaná projektová
dokumentace

a) projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle
Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace bude zpracována
v souladu s platnými předpisy, a to hlavně dle TP 135 Projektování
okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, vyhlášky č.
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a
vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších změn a předpisů,
b) projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby
doplněná do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby vč.
rozpočtu a výkazu výměr.
Bližší specifikace projektové dokumentace jsou vymezeny ve smlouvě o dílo
(Příloha č. 1 tohoto oznámení). Dokumentace přestavby této křižovatky ve
stupni DSP byla již řešena v roce 2010 společností V - projekt s. r. o.
Zadavatel předpokládá, že návrh nové okružní křižovatky bude vycházet z
již zpracované dokumentace z roku 2010, informativně uvádíme předmět
původního řešení prostřednictvím Koordinační situace původní
dokumentace (Příloh č. 2 tohoto oznámení) a navržené objektové skladby
původního řešení v podobě výkazu výměr (Příloh č. 3 tohoto oznámení).
Příloha č. 2 a 3 odpovídají době vzniku této dokumentace a stavu technické
infrastruktury k roku 2010 a lze je brát pouze informativně pro upřesnění
rozsahu řešeného území a vedení inženýrských sítí.
Kvalifikaci pro plnění
výběrového řízení:

Požadavky na prokázání
kvalifikace účastníka
výběrového řízení

této

veřejné

zakázky

prokáže

účastník

I. Profesní způsobilost:
1.
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší
3 měsíců přede dnem podání nabídky nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
2.

Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, a to:
• Projektování staveb
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3.

Doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje, a to
subjekty, které jsou držiteli požadovaných autorizací:
• Autorizace - autorizovaný inženýr pro obory dopravní stavby
nebo městské inženýrství,
• nebo autorizace - autorizovaný technik pro obory dopravní
stavby nebo městské inženýrství.

II: Technická kvalifikace:
•

Seznam projekčních prací poskytnutých a dokončených za
posledních 5 let před podáním nabídky, jehož součástí je min.
zpracování 2 projektových dokumentací obdobného charakteru, tj.
realizace dopravních staveb s finančním objemem investic nebo
projektovaných nákladů min. ve výši 4 mil Kč bez DPH u každé
projektové dokumentace.

•

Způsob prokázání:
Účastník VŘ prokáže splnění této kvalifikace předložením
Seznamu projekčních prací, ze kterého bude vyplývat:
- přesný název, přesné označení zakázky,
- doba projekční přípravy,
- místo projektovaného záměru,
- celkové projektované nebo investované finanční náklady
v částce bez DPH,
- adresa a kontakt na objednatele.

Smluvně vázané termíny na požadovanou projektovou dokumentaci:
a) Vstupní podklady a záborový elaborát pozemků
- do 90 kalendářních dní od podpisu smlouvy,
Termíny plnění

b) Dokumentace pro vydání společného povolení stavby
- do 130 kalendářních dní od podpisu smlouvy,
c) Dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti
projektu pro provádění stavby, rozpočty
- do 45 kalendářních dní od vydání pravomocného společného povolení.

Prohlídka místa plnění

Neorganizuje se

Lhůta pro podání nabídek

Pátek 26.07.2019 do 09:00 hod.
Adresa: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Místo pro podání nabídek

Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to v pondělí a středu
od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 8:00 - 14:00 hod. a v pátek od
8:00 – 12:00 hod., nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek uvedené
výše.
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Městský úřad
Kopřivnice, podatelna MÚ. V případě doručení poštou je za okamžik
předání považováno převzetí zásilky adresátem, tzn. Městský úřad
Kopřivnice, podatelna MÚ.
Nabídky se podávají pouze v písemné formě, a to v listinné podobě.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce s označením:

Forma podání nabídek

"Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a ul. Školní" zpracování projektové dokumentace – NEOTVÍRAT“ na adresu
zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Nabídka v uzavřené obálce musí obsahovat:
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a) Prokázání kvalifikace
b) Podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru doplněný o
identifikační údaje a cenu díla.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

3 měsíce. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Hodnotící kritéria

Nejnižší celková nabídková
v podepsaném návrhu SOD)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou dány návrhem Smlouvy o dílo (SOD), který tvoří
přílohu č. 1 tohoto oznámení. Návrh SOD je pro uchazeče závazný.

cena

díla

bez

DPH

(uvedená

Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje
všechny účastníky výběrového řízení, že:
•

veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu
zadavatele,

•

účastník výběrového řízení je oprávněn po zadavateli písemně
požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí
být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek,

•

vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti,

•

zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně
související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení
žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.

Poskytování dodatečných
informací

Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

-

nevybrat žádnou nabídku a výběrové řízení zrušit,

-

na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním mimo
navrhované ceny a rozsahu díla.

Účastníku výběrového řízení nevzniká žádné právo na náhradu nákladů
spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel si vyhrazuje právo
nevracet podanou nabídku. (Bude sloužit jako doklad o průběhu veřejné
zakázky.)
1) Návrh SOD
2) Koordinační situace původní dokumentace
3) Navržená objektová skladba původního řešení v podobě výkazu
výměr

Přílohy oznámení

Pro zpracování cenové nabídky jsou přílohy uvedeny v systému
elektronického zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele:
https://zakazky.koprivnice.cz/contract_index.html

Digitálně podepsal Mgr. Jiří
Štěpán
Datum: 26.06.2019 15:55:23
+02:00
Mgr. Jiří Štěpán

vedoucí odboru rozvoje města
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