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Oznámení o zahájení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

„Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger,
přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší.“

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce
(III. kategorie podle Vnitroorganizační směrnice č. 10/2018)

Datum vyhlášení zakázky

23.07.2019

Název programu

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Název projektu

Přechod pro chodce před firmou Erich Jaeger

Registrační číslo
projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011045

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky

Popis předmětu zakázky

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

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
tel: 556 879 650, e-mail: jiri.stepan@koprivnice.cz

p. Ludvík Michalec, tel. 556 879 659, e-mail: ludvik.michalec@koprivnice.cz

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy dvou autobusových
zastávek, které se nachází na ulici v Průmyslovém parku v KopřivniciVlčovicích před firmou Erich Jaeger. Stavební úpravy zahrnují vybudování
nových zastávkových zálivů a nástupišť a jejich nasvětlení, vybudování

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 rozvoje města
přechodu pro chodce a navazujících přístupových chodníků pro pěší,
úpravu odvodnění (doplnění uliční vpusti a odvodňovacího žlabu), instalaci
dopravního značení a provedení konečných terénních úprav.
Předmět zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací
vypracovanou společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
v lednu 2019 ve stupni PD pro vydání společného územního a stavební
povolení s prvky dokumentace pro provádění stavby, dále stanovisky
dotčených orgánů a správců inženýrských sítí k předmětné stavbě,
stavebním povolení č.j. 58417/2018/Ob ze dne 18.12.2018 a těmito
zadávacími podmínkami.
Realizace stavby zahrnuje:
-

přípravné a bourací práce spojené s výstavbou autobusových
zastávek a navazujících přístupových chodníků

-

zemní práce nutné pro provedení spodní stavby autobusových
zastávek a přístupových chodníků (vč. protlaků pod komunikacemi
pro uložení kabelů veřejného osvětlení)

-

zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí

-

zhotovení dvou zastávkových zálivů šířky 3 m s délkou nástupní
hrany 12 m a jejich nasvětlení

-

zhotovení dvou nástupišť autobusových zastávek šířky 2 m, které
budou osazeny speciálním zastávkovým obrubníkem výšky 20 cm,
který umožňuje bezbariérový nástup do autobusu

-

vybudování navazujících přístupových chodníků podél ulice
Průmyslový park (chodník šířky 2 m) a k firmě Erich Jaeger
(propojující chodník šířky 1,5 m)

-

vybudování přechodu pro chodce a jeho nasvětlení

-

úpravu odvodnění – doplnění uliční vpusti a žlabu a odvedení
dešťových vod mimo prostor autobusové zastávky

-

provedení vodorovného a svislého dopravního značení

-

instalaci 2 ks odpadkových košů

-

terénní a sadové úpravy.

-

odvoz a likvidaci odpadů v souladu se zákonem č.186/2001 Sb.
Zákon o odpadech, v jeho platném znění

-

uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu,

-

likvidaci zařízení staveniště

Součástí zakázky je:
-

prostorové vytýčení stavby vč. hranice navazující soukromé
pozemkové parcely 812/25, k.ú. Vlčovice

-

vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich protokolární předání
správcům, pokud dojde v průběhu stavby k dotčení sítí

-

zajištění řádného ohrazení a označení staveniště

-

zajištění dočasného záboru komunikace /pozemku/ vč. vyřízení
zvláštního užívání

-

zabezpečení a instalace přechodného DZ a jeho řádná údržba po
celou dobu trvání prací

-

vybudování dočasného stanoviště zastávky autobusů (v obou
směrech)

-

zajištění čistoty a pořádku na staveništi, řádná údržba komunikací
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a ploch dotčených stavbou
-

dodržování BOZP v souladu s plánem BOZP a součinnost
s koordinátorem BOZP

-

provedení předepsaných zkoušek, měření a revizí

-

geodetické a geometrické zaměření dokončené stavby

-

účast při kolaudaci stavby vč. zabezpečení potřebných dokladů

Doba plnění zakázky

70 kalendářních dnů, předpoklad zahájení srpen 2019

Místo plnění zakázky

Kopřivnice, ul. Průmyslový park
 Profesní způsobilost
- uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
1. Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (ne staršího než 3
měsíce přede dnem podání nabídky)
2. Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, kterým je výpis z živnostenského rejstříku pro obor
živnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňovaní (ne staršího než 3
měsíce přede dnem podání nabídky)
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 vztahu je osoba prokazující tuto
kvalifikaci k uchazeči např. v pracovněprávním či jiném.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

 Technická kvalifikace
- uchazeč uvede seznam nejméně 3 dokončených zakázek obdobného
charakteru uchazečem realizovaných za posledních 5 let před zahájením
výběrového řízení, jejichž předmětem byla realizace chodníku, který byl
součástí pozemní komunikace ve finančním objemu min. 900.000,- Kč
(bez DPH) pro každou zakázku samostatně, z toho musí být alespoň
min. u jedné zakázky součástí autobusová zastávka (stavební úprava)
zahrnující zastávkový záliv ze speciálního bezbariérového obrubníku a
veřejné osvětlení.
Pokud uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
(vyjma 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 tj. profesní způsobilost dle bodu 1 způsobem uvedeným
výše, a smlouvu stanovující, 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.

Lhůta pro podání
nabídek

7.8.2019, do 11:00 hod
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Místo pro podání nabídek

Forma podání nabídek a
požadavky na zpracování
nabídky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,
Osobně mohou být nabídky doručeny na podatelnu MÚ Kopřivnice
v pracovní dny, a to v pondělí a středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do
16:30 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:30 a od 12:30 hod do 13:30,
v pátek od 8:00 do 11:30 hod., nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek uvedené výše.
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Městský úřad
Kopřivnice, podatelna MÚ.

Nabídky se podávají v písemné formě a pouze v listinné podobě. Nabídka
musí být podána v uzavřené obálce s označením: „Ulice Průmyslový
park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro
chodce a navazující komunikace pro pěší - NEOTVÍRAT“ na adresu
zadavatele.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, vyplněný návrh smlouvy o dílo,
harmonogram v počtech kalendářních dnů, rozpočet (oceněný soupis
prací) a doklady k prokázání kvalifikace - vše musí být podepsáno osobou
oprávněnou jednat za uchazeče.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

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 120 dní.

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena bez DPH. Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH
uvedená v nabídce, a to v čl. 6 odst. 1 Návrhu smlouvy o dílo. Stanovení
pořadí nabídek bude provedeno podle výše celkových nabídkových cen
v Kč bez DPH, přičemž nabídky budou seřazeny podle výše celkové
nabídkové ceny s tím, že nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Způsob zpracování nabídkové ceny je dán článkem 6. odst. 1 závazného
návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3).
Nabídková cena bude zpracována podle soupisu prací a ocenění prací,
které je přílohou č. 2 tohoto oznámení. Uchazeč doloží nabídkovou cenu
položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací dle přílohy č. 2), který
bude datován, orazítkován (pokud má uchazeč razítko) a podepsán
dodavatelem, v listinné podobě, která bude přílohou návrhu smlouvy o dílo.

Způsob zpracování
nabídkové ceny

Vítězný uchazeč doloží před podpisem smlouvy rozpočet také v
elektronické verzi (*.xls) a v některém z elektronických výstupů ze softwaru
pro rozpočtování jako jsou .rts, .unixml, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro
rozpočtování.
Celková nabídková cena bude v nabídce, a to u všech jejích částí, uvedena
v českých korunách ve struktuře:
• Celková cena v Kč bez DPH
• Celková výše DPH v Kč
• Celková cena v Kč s DPH
Soupis prací je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Uchazeč je
povinen dodržet strukturu tohoto soupisu prací. Jakýkoliv nesoulad mezi
neoceněným soupisem prací dle přílohy č. 2 toho oznámení a soupisem
prací doloženým uchazečem v jeho nabídce (scházející položky, scházející
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ocenění položky, nesprávná množství měrných jednotek, nulová ocenění
položek) může být důvodem k vyloučení účastníka.
Celková nabídková cena bez DPH je cena konečná a nejvýše přípustná a
musí obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky, tj. veškeré
náklady spojené s úplným poskytnutím prací včetně veškerých rizik a vlivů
během poskytování prací a zisk dodavatele. Jednotkové ceny uvedené
uchazečem v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu
realizace dodávky v případě, že nenastanou podmínky pro možné
překročení ceny – viz návrh smlouvy.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou dány návrhem smlouvy o dílo (SOD), který tvoří
přílohu č.3 tohoto oznámení. Návrh SOD je pro uchazeče závazný.

Další požadavky

Veřejný zadavatel požaduje před podpisem smlouvy po vítězném uchazeči
předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou objednateli nebo třetí osobě ve výši min. 2,0 mil. Kč
s maximální spoluúčastí ve výši 20 tis. Kč
Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje
všechny uchazeče, že:

Poskytování
dodatečných informací

•

uchazeč 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 a zveřejní vysvětlení zadávacích podmínek, případně
související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti
na profilu zadavatele E-ZAK. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která
není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.
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
výběrového 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 ve
výběrovém řízení. Vlastníkem veškerých nabídek obdržených v rámci
tohoto výběrového 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 výběrové 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 vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.
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.
Zadavatel si vyhrazuje právo, v případě potřeby, monitorovat realizaci
stavby kamerovým systémem s trvalým záznamem provádění díla.
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Příloha č. 1 : PD (soubor *.ZIP)
Přílohy oznámení

Příloha č. 2 : Výkaz výměr (soupis stavebních prací)
Příloha č. 3 : Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 : Krycí list nabídky.

Přístup k zadávací
dokumentaci

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

S pozdravem

Digitálně podepsal Mgr. Jiří
Štěpán
Datum: 23.07.2019 10:09:07
+02:00
Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města
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