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MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

17429/2020/MS
OMM - 3365/2020
Miloš Sopuch / OMM
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milos.sopuch@koprivnice.cz

DATUM:

4. 3. 2020

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

Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku
od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce

Datum vyhlášení zakázky

4. 3. 2020

Název programu
Registrační číslo projektu
Název projektu

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Předmětem díla je rekonstrukce přípojky dešťové kanalizace od stávající
kanalizační šachty v blízkosti sportovních ploch až po vyústění do
vodoteče Kopřivnička, včetně vyústního objektu. Součástí díla je zajištění
kácení a likvidace keřů a stromů a náhradní výsadba s následnou péči
v souladu s projektovou dokumentací a souvisejícími správními
rozhodnutími.

Popis předmětu zakázky

Cenová nabídka bude zpracována formou položkového rozpočtu
vypracovaného uchazečem dle projektové dokumentace včetně výkazu
výměr „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace
v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“
zpracované Střediskem speciálních činností, s.r.o., 28. října 168, 709 01
Ostrava 9 v prosinci 2019

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
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Součástí díla je také:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Kompletní realizace stavby dle výše uvedené projektové
dokumentace
Zabezpečení veškerého majetku movitého i nemovitého proti
poškození vlivem prováděných prací – zhotovitel odpovídá za
všechny způsobené škody
Likvidace veškerých odpadů vzniklých v průběhu výstavby a jejich
likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně doložení
dokladů o provedené likvidace na celé množství vzniklých odpadů
Vytýčení veškerých inženýrských sítí, které můžou být
předmětnou stavební činnosti dotčeny, jejich ochrana po celou
dobu výstavby, projednání se správci a převzetí inženýrských sítí
zpět správcům, včetně předložení písemného dokladu o tomto
převzetí
Kácení keřů a stromů v rozsahu dle projektové dokumentace –
dendrologický průzkum a dle Koordinovaného stanoviska č.j.
OŽP-426/2020&1439/2020/SoLE ze dne 7. 2. 2020 vydaného
Odborem životního prostředí MÚ Kopřivnice musí obsahovat –
označení dřevin určených ke skácení, aby mohl být proveden
zástupcem objednatele výpočet kubatury dřevní hmoty, následné
pokácení stromů a keřů, nařezání dřevní hmoty do průměru 80
mm na kusy v délce 1000 mm, zabezpečení proti zcizení do doby
odvozu, nakládka a odvoz na skládku určenou objednatelem ve
vzdálenosti do 5 km od místa stavby, složení zpracované dřevní
hmoty na místě, větve menšího průměru a keře budou likvidovány
v souladu s platnými právními předpisy. Veškerá vytěžená dřevní
hmota je až do okamžiku jejího odprodeje v majetku objednatele a
zhotovitel zajišťuje její evidenci a nezcizení
Provedení náhradní výsadby v rozsahu a typovém složení dřevin
dle projektové dokumentace a dle Koordinovaného stanoviska č.j.
OŽP-426/2020&1439/2020/SoLE ze dne 7. 2. 2020 vydaného
Odborem životního prostředí MÚ Kopřivnice – musí být splněny
veškeré podmínky dané těmito dokumenty
Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného
provedení stavby v elektronické a tištěné podobě – 3 x
Zpracování a předání geometrických plánů pro zřízení věcného
břemene či služebnosti na pozemcích v majetku cizích vlastníků
Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného
provedení v elektronické a tištěné podobě
Úklid veškerých dotčených prostor a ploch dočista
Časový harmonogram průběhu prací a přístup do areálu je
zhotovitel povinen dohodnout se zástupcem provozovatele a
objednatele
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy, ve znění pozdějších předpisů
uhrazení spotřebovaných energií ( el. energie, voda) v době
realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací
místo a měření odběru vody a elektřiny. Počáteční stavy měřidel
je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a nechat
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•

•

•
•
•
•
•
•

potvrdit zástupci objednatele, stejně tak stavy měřidel po
ukončení své činnosti
kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho
odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude
jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet
objednateli.
v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití
veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…),
nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení
jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení
s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného
rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní
poplatky , apod.
průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po
dokončení stavby úklid do čista v celém objektu a dotčených
prostranství vně objektu.
uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností
do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.
provedení veškerých potřebných zkoušek a revizí, včetně
doložení protokolů, zápisů o jejich provedení. Veškeré tyto
provedené zkoušky a revize musí být bezzávadné
doklady o likvidaci odpadu
doklady od použitých materiálů a výrobků
pomocné konstrukce – lešení, jeřáby, plošiny, výtahy, atd.

Termín zahájení : 20. 4. 2020
Termín plnění
Termín ukončení a předání kompletního díla : 22. 6. 2020

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Lhůta pro podání nabídek

Místo pro podání nabídek

• Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč zadavateli příslušné
oprávnění k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování 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.
• Uchazeč předloží v rámci své nabídky seznam referencí obdobného
charakteru jako předmět veřejné zakázky – rekonstrukce kanalizačního
vedení. Seznam referencí bude podepsán uchazečem a jeho součástí
budou kontaktní údaje na jednotlivé zadavatele, pro případ ověření
referencí.
Seznam referencí musí obsahovat minimálně: 1 stavba ve finančním
objemu min. 700 000,00 Kč bez DPH a 2 stavby ve finančním objemu
min. 500 000,00 Kč za každou z nich během posledních 5 let.

17. 3. 2020 do 10,00 hod.

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice – podatelna MÚ.
Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
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nabídky pracovníkem úřadu na adrese 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 17:00 hod, v úterý a
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., v pátek od 8:00 do 12:00 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 pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Letní stadion Kopřivnice – oprava
kanalizace - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru,
který je pro uchazeče závazný, doplněný o identifikační údaje, cenu
záruku a kontaktní osoby za zhotovitele. Dále je uchazeč povinen v rámci
cenové nabídky předložit vyplněný a podepsaný krycí list.
Forma podání nabídek

Cena díla musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, zpracovaná
dle přiloženého výkazu výměr a musí obsahovat veškeré náklady spojené
s řádným a kompletním předáním díla. Zadavatel upozorňuje, že výkazy
výměr nejsou jediným podkladem pro ocenění. Výkresová dokumentace,
technická zpráva, příp. další části zadávací a projektové dokumentace
stanovují podrobnější podmínky včetně technických, které jsou pro určení
ceny rozhodující. V cenové nabídce musí být zahrnuty i náklady na
demontáž a likvidaci demontovaného materiálu, včetně odvozu na skládku
a další požadavky stanovené zadávací dokumentací. 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 20. 4. 2020. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 20. 6. 2020.

Hodnotící kritéria
Další požadavky

nejnižší cena díla bez DPH
Vzhledem k povaze stavby zadavatel neorganizuje prohlídku místa
budoucíhoplnění.
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

-

nevybrat žádnou nabídku a výběrové řízení zrušit

-

na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním

-

na změnu rozsahu díla před uzavřením smlouvy

-

jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných

Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.
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1) Projektová dokumentace „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky
dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče
Kopřivnička“ včetně výkazu výměr
2) Návrh SOD
Přílohy oznámení

3) Krycí list
Pro zpracování nabídky jsou všechny přílohy tohoto oznámení
zveřejněny na profilu zadavatele : https://zakazky.koprivnice.cz

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM
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MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

17429/2020/MS
OMM - 3365/2020
Miloš Sopuch / OMM
556 879 664
milos.sopuch@koprivnice.cz

DATUM:

4. 3. 2020

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

Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku
od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce

Datum vyhlášení zakázky

4. 3. 2020

Název programu
Registrační číslo projektu
Název projektu

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Předmětem díla je rekonstrukce přípojky dešťové kanalizace od stávající
kanalizační šachty v blízkosti sportovních ploch až po vyústění do
vodoteče Kopřivnička, včetně vyústního objektu. Součástí díla je zajištění
kácení a likvidace keřů a stromů a náhradní výsadba s následnou péči
v souladu s projektovou dokumentací a souvisejícími správními
rozhodnutími.

Popis předmětu zakázky

Cenová nabídka bude zpracována formou položkového rozpočtu
vypracovaného uchazečem dle projektové dokumentace včetně výkazu
výměr „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace
v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“
zpracované Střediskem speciálních činností, s.r.o., 28. října 168, 709 01
Ostrava 9 v prosinci 2019

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
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Součástí díla je také:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Kompletní realizace stavby dle výše uvedené projektové
dokumentace
Zabezpečení veškerého majetku movitého i nemovitého proti
poškození vlivem prováděných prací – zhotovitel odpovídá za
všechny způsobené škody
Likvidace veškerých odpadů vzniklých v průběhu výstavby a jejich
likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně doložení
dokladů o provedené likvidace na celé množství vzniklých odpadů
Vytýčení veškerých inženýrských sítí, které můžou být
předmětnou stavební činnosti dotčeny, jejich ochrana po celou
dobu výstavby, projednání se správci a převzetí inženýrských sítí
zpět správcům, včetně předložení písemného dokladu o tomto
převzetí
Kácení keřů a stromů v rozsahu dle projektové dokumentace –
dendrologický průzkum a dle Koordinovaného stanoviska č.j.
OŽP-426/2020&1439/2020/SoLE ze dne 7. 2. 2020 vydaného
Odborem životního prostředí MÚ Kopřivnice musí obsahovat –
označení dřevin určených ke skácení, aby mohl být proveden
zástupcem objednatele výpočet kubatury dřevní hmoty, následné
pokácení stromů a keřů, nařezání dřevní hmoty do průměru 80
mm na kusy v délce 1000 mm, zabezpečení proti zcizení do doby
odvozu, nakládka a odvoz na skládku určenou objednatelem ve
vzdálenosti do 5 km od místa stavby, složení zpracované dřevní
hmoty na místě, větve menšího průměru a keře budou likvidovány
v souladu s platnými právními předpisy. Veškerá vytěžená dřevní
hmota je až do okamžiku jejího odprodeje v majetku objednatele a
zhotovitel zajišťuje její evidenci a nezcizení
Provedení náhradní výsadby v rozsahu a typovém složení dřevin
dle projektové dokumentace a dle Koordinovaného stanoviska č.j.
OŽP-426/2020&1439/2020/SoLE ze dne 7. 2. 2020 vydaného
Odborem životního prostředí MÚ Kopřivnice – musí být splněny
veškeré podmínky dané těmito dokumenty
Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného
provedení stavby v elektronické a tištěné podobě – 3 x
Zpracování a předání geometrických plánů pro zřízení věcného
břemene či služebnosti na pozemcích v majetku cizích vlastníků
Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného
provedení v elektronické a tištěné podobě
Úklid veškerých dotčených prostor a ploch dočista
Časový harmonogram průběhu prací a přístup do areálu je
zhotovitel povinen dohodnout se zástupcem provozovatele a
objednatele
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy, ve znění pozdějších předpisů
uhrazení spotřebovaných energií ( el. energie, voda) v době
realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací
místo a měření odběru vody a elektřiny. Počáteční stavy měřidel
je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a nechat
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•

potvrdit zástupci objednatele, stejně tak stavy měřidel po
ukončení své činnosti
kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho
odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude
jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet
objednateli.
v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití
veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…),
nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení
jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení
s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného
rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní
poplatky , apod.
průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po
dokončení stavby úklid do čista v celém objektu a dotčených
prostranství vně objektu.
uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností
do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.
provedení veškerých potřebných zkoušek a revizí, včetně
doložení protokolů, zápisů o jejich provedení. Veškeré tyto
provedené zkoušky a revize musí být bezzávadné
doklady o likvidaci odpadu
doklady od použitých materiálů a výrobků
pomocné konstrukce – lešení, jeřáby, plošiny, výtahy, atd.

Termín zahájení : 20. 4. 2020
Termín plnění
Termín ukončení a předání kompletního díla : 22. 6. 2020

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Lhůta pro podání nabídek

Místo pro podání nabídek

• Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč zadavateli příslušné
oprávnění k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování 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.
• Uchazeč předloží v rámci své nabídky seznam referencí obdobného
charakteru jako předmět veřejné zakázky – rekonstrukce kanalizačního
vedení. Seznam referencí bude podepsán uchazečem a jeho součástí
budou kontaktní údaje na jednotlivé zadavatele, pro případ ověření
referencí.
Seznam referencí musí obsahovat minimálně: 1 stavba ve finančním
objemu min. 700 000,00 Kč bez DPH a 2 stavby ve finančním objemu
min. 500 000,00 Kč za každou z nich během posledních 5 let.

17. 3. 2020 do 10,00 hod.

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice – podatelna MÚ.
Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
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Odbor majetku města
nabídky pracovníkem úřadu na adrese 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 17:00 hod, v úterý a
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., v pátek od 8:00 do 12:00 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 pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Letní stadion Kopřivnice – oprava
kanalizace - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru,
který je pro uchazeče závazný, doplněný o identifikační údaje, cenu
záruku a kontaktní osoby za zhotovitele. Dále je uchazeč povinen v rámci
cenové nabídky předložit vyplněný a podepsaný krycí list.
Forma podání nabídek

Cena díla musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, zpracovaná
dle přiloženého výkazu výměr a musí obsahovat veškeré náklady spojené
s řádným a kompletním předáním díla. Zadavatel upozorňuje, že výkazy
výměr nejsou jediným podkladem pro ocenění. Výkresová dokumentace,
technická zpráva, příp. další části zadávací a projektové dokumentace
stanovují podrobnější podmínky včetně technických, které jsou pro určení
ceny rozhodující. V cenové nabídce musí být zahrnuty i náklady na
demontáž a likvidaci demontovaného materiálu, včetně odvozu na skládku
a další požadavky stanovené zadávací dokumentací. 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 20. 4. 2020. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 20. 6. 2020.

Hodnotící kritéria
Další požadavky

nejnižší cena díla bez DPH
Vzhledem k povaze stavby zadavatel neorganizuje prohlídku místa
budoucíhoplnění.
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

-

nevybrat žádnou nabídku a výběrové řízení zrušit

-

na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním

-

na změnu rozsahu díla před uzavřením smlouvy

-

jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných

Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.
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Odbor majetku města

1) Projektová dokumentace „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky
dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče
Kopřivnička“ včetně výkazu výměr
2) Návrh SOD
Přílohy oznámení

3) Krycí list
Pro zpracování nabídky jsou všechny přílohy tohoto oznámení
zveřejněny na profilu zadavatele : https://zakazky.koprivnice.cz

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM
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