MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

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

31482/2020/BlKl
ORM-860/2020
Ing. Klára Blažková/ ORM
556 879 668
klara.blazkova@koprivnice.cz

DATUM:

05.05.2020

Oznámení o zahájení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

„Dětské hřiště Korej - Kopřivnice“

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a služby
(II. kategorie podle Vnitroorganizační směrnice č. 10/2018)

Datum vyhlášení zakázky

05.05.2020

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
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1. Předmět plnění
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je kompletní dodávka a
instalace herních prvků dětského hřiště včetně příslušenství a souvisejících
prací na pozemku parc.č. 40/1, k.ú. Kopřivnice, k dispozici je plocha o
velikosti cca 24,5 x 40,5 m.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž:

Popis předmětu zakázky

 realizace (dodávka a montáž) dětského hřiště dle projektové
dokumentace respektive nabídky dodavatele splňující všechny požadavky,
 dodávka a instalace parkového mobiliáře – 2 ks laviček se stolem
a 1 ks odpadkového koše s krytem,
 příprava území – stavební práce v podobě sejmutí ornice v rozsahu
navržených dopadových ploch, vyčištění a terénní úpravy,
 zpracování návrhu provozního řádu dětského hřiště včetně podmínek
pro jeho provozování a údržbu,


ostatní náklady související s realizací předmětu zakázky.
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2. Bližší specifikace požadavků zadavatele na obsah a rozsah plnění
Nabídka bude obsahovat:
a) zpracovaný návrh dětského hřiště,
b) položkový rozpočet,
c) podepsaný návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
oznámení,
d) vyplněný krycí list, který tvoří přílohu č. 3 tohoto oznámení,
e) vyplněné čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, které tvoří
přílohu č. 4 tohoto oznámení.
ad a) Návrh dětského hřiště bude uchazečem zpracován max. ve 2
variantních řešeních v tomto minimálním rozsahu:
 grafické zpracování řešení budoucího dětského hřiště v měřítku 1:100,
respektující maximální velikost pozemku, který je k dispozici (viz příloha
č. 2),
 součástí návrhu bude půdorysné zakótování použitých prvků a
dopadových ploch, dále 3D vyobrazení hřiště nebo jeho zákres do
fotografie,


popis použitých herních prvků a mobiliáře,



návrh a specifikace dopadových ploch,



návrh a specifikace terénních úprav, příprava území,

 technická zpráva, včetně požadavků na provozování a běžnou údržbu
jako celku a v členění na jednotlivé navrhované konstrukce,
 anonymizované zpracování návrhů – situace, pohledy či vizualizace, ze
kterých bude vybírat hodnotící komise a zástupci veřejnosti (návrhy 2D a
3D je nutné odevzdat také na CD s možností jejich následného tisku pro
hodnotící komisi a zástupce veřejnosti).
ad b) Detailní položkový rozpočet bude zpracován pro kompletní dodávku
dětského hřiště včetně všech souvisejících prací.
3. Požadavky na věcný obsah hřiště a provedení stavebních prací a
dodávek:
 Návrh bude tvořit jeden ucelený komplex atrakcí a mobiliáře
s většinovým využitím dětmi ve věkové kategorii od 1 do 12 let.
 K zařízení dětského hřiště, herním prvkům a jejich kombinaci bude
před podpisem smlouvy vyžadována zadavatelem příslušná certifikace
vydaná oprávněným certifikovaným zkušebním ústavem, dokladující
soulad navrhovaných prvků a shodu jejich vlastností s platnými
bezpečnostními předpisy a normami.
 Bezpečnostní dopadové plochy budou navrženy dle ČSN EN 1176,
které vyžadují navržené atrakce a budou položeny na vhodný povrch dle
navrhovaného typu dopadové plochy. Zadavatel vylučuje pro dopadové
plochy použití materiálu: kůra, dřevěné třísky a písek.
 Rozmístění herních prvků bude navrženo s ohledem na uchazečem
navrhovaný typ dopadové plochy (scelení dopadových ploch do celku
vymezeného od okolního terénu) a za dodržení požadavků odboru
životního prostředí města Kopřivnice.
 Zadavatel požaduje dodržet navržené materiálové a barevné řešení,
tedy co nejvíce přírodních materiálů v původní přirozené barevnosti –
dřevo, nerez, lana, plast – černý. V případě použití barevných plastových
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dílů, lze použít max. 2 doplňkové barvy (jednotně pro celý soubor herních
prvků). Dřevěné části – nejlépe akátové příp. jiná beztřísková dřevina.
 Závazná typologie prvků pro dětské hřiště v tomto min. rozsahu:
o Pískoviště - s možností uzavření, po otevření může kryt tvořit posezení
kolem pískoviště, cca 3x3 m – 1 ks.
o Houpačka – klasická kyvadlová houpačka pro 2 děti sedící proti sobě
– 1 ks.
o Dřevěný domek se skluzavkou – skluzavka nerezová (ideálně umístit
do stínu pod vzrostlé stromy), cca 4x4 m – 1 ks.
o Kreslící tabule – volně stojící nebo zakomponovaná v dřevěném
domečku, cca 0,5x2 m - 1ks.
o Větší prolézačka s více herními prvky – souprava by měla obsahovat
také hrazdu, dopadová plocha dle potřeby, cca 3x8 m – 1ks.
o Hřiště na pétanque (4*15 m) – 1 ks.
 Mobiliář:
o Odpadkový koš s krytem (1 ks) z žárově pozinkované oceli 70 l, včetně
montáže a uchycení na ocelový sloupek do betonových patek.
o Dřevěné lamelové lavičky (2 ks) a stůl s ocelovou (litinovou) konstrukcí,
délka lavičky min. 1600 mm s možností uchycení do betonových
základových patek, zadavatel požaduje pro dřevěné lamely laviček použít
odolnější materiál.
 Uchazeč může hřiště doplnit o další herní prvky (ideálně lanové
skluzavky) tak, aby nebyl překročen celkový cenový limit veřejné zakázky
(herní prvky + mobiliář) 500.000 Kč včetně DPH.
 Návrh musí respektovat stávající vzrostlou zeleň a jakýkoli zásah do
ochranného pásma stromů musí být konzultován s odborem životního
prostředí města Kopřivnice (dále jen OŽP). V rámci úpravy pozemku a
návrhu na jeho využití může být využito stávající vzrostlé zeleně dle
předchozí domluvy se zadavatelem. V rámci návrhu uchazeče může být
využita stávající zeleň na lanové herní prvky (PŘED instalací těchto prvků
musí být provedení konzultováno s OŽP).


Přístup k dětskému hřišti bude po stávajících pěších komunikacích.

 Součástí dodávek bude příprava území v podobě sejmutí ornice
v rozsahu navržených dopadových ploch a její rozprostření na daném
pozemku.
 Zadavatel požaduje uvést u každého z prvků záruční lhůty na použité
díly a materiály.
 Návrh realizace bude v souladu s platnými zákony a ČSN a to zejména
ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.
Nezbytnou součástí akceptace nabídky je její odevzdání v tištěné formě a
také na CD s možností jejího následného tisku pro hodnotící komisi
(i anonymizované verze 2D a 3D návrhů).
Cenová nabídka uchazeče bude zahrnovat všechny potřebné práce
k realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. bude stanovena jako pevná a
cena nejvýše přípustná.
Rozmístění prvků dle PD není striktní a je možné je upravit avšak za
předpokladů dodržení všech odstupových vzdáleností, platných zákonů a
norem, požadavků ŽP a dispozic vymezené plochy.
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Zadávací dokumentace

Úplná zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele společně
s tímto
oznámením
o
zahájení
výběrového
řízení
https://zakazky.koprivnice.cz/.

Lhůta pro podání nabídek

19.5. 2020, do 10:00 hod
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,

Místo pro podání nabídek

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.
Při podání nabídek poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Městský úřad
Kopřivnice, podatelna MÚ.
Nabídky se podávají v písemné formě a listinné podobě i na CD. Nabídka
musí být podána v uzavřené obálce s označením: „Dětské hřiště sídliště
Korej- Kopřivnice - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, vyplněný návrh smlouvy o dílo,

Forma podání nabídek

harmonogram v počtech kalendářních dnů, rozpočet (oceněný soupis
prací) a doklady k prokázání kvalifikace - vše musí být podepsáno osobou
oprávněnou jednat za uchazeče.
Zadavatel připouští variantní nabídky.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština
Základní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného
prohlášení podepsaného dodavatelem (resp. Osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele). Čestné prohlášení je přílohou č. 4 této výzvy.
Profesní způsobilost
- uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
1.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

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. Živnostenským oprávněním pro předmět činnosti relevantní
s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského
rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním
k podnikání se má na mysli zejména: Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Technická kvalifikace
Uchazeč uvede seznam nejméně 3 dokončených zakázek obdobného
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charakteru, jako je předmět plnění, tzn. realizace dětského hřiště,
uchazečem realizovaných za posledních 5 let před zahájením výběrového
řízení, jejichž předmětem byla realizace dětského hřiště ve finančním
objemu min. 250.000,- Kč (bez DPH) pro každou zakázku samostatně.
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.

Zadávací lhůta

Doklady pro potřebu nabídky budou předloženy v prosté kopii. Vybraný
uchazeč doloží před podpisem smlouvy tyto dokumenty v originálech
nebo úředně ověřených kopiích.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek
a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky. Délka zadávací lhůty činí 120 dní.
Hodnocení bude probíhat na základě tří kritérií, přičemž každé z nich má
svou váhu.
Dílčími hodnotícími kritérii jsou:
1)
2)
3)

Celková nabídková cena včetně DPH………….… 20 %
Technická a vizuální úroveň řešení……………….. 40 %
Hodnocení zástupců veřejnosti………………….… 40 %

Obsah a způsob hodnocení dílčích kritérií:
Kritérium č. 1 – Celková nabídková cena včetně DPH
Pro hodnocení nabízené ceny včetně DPH bude použita metoda vyjádření
váhy v procentech, kdy nejvýhodnější nabídkou je cena nejnižší. Bodové
hodnocení jednotlivých nabídkových cena bude vypočítáno podle
následujícího vzorce:
Hodnotící kritéria

𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚 č. 1 =

nejvýhodnější nabídka
× 20
cena hodnocené nabídky

[𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů]

Bodové hodnocení jednotlivých nabídek zjistíme poměrem hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky, výsledek bude
následně vynásoben váhou daného dílčího kritéria (20 %).
Kritérium č. 2 – Technická a vizuální úroveň řešení
V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 – technická a vizuální úroveň řešení
budou návrhy předmětu veřejné zakázky hodnoceny bodovým hodnocením
hodnotící komise složené z členů zaměstnanců Městského úřadu
Kopřivnice. V tomto kritériu bude zohledněna funkčnost navrženého řešení,
dispozice, technické řešení, estetický vzhled, užitná hodnota navržených
atrakcí a provozní náročnost. Vyšší počet bodů můžu být přidělen také
nabídce, která nabídne herní prvky nad požadované minimum.
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Pro hodnocení nabídek bude mít možnost každý člen hodnotící komise
přidělit 3 body. Body může člen komise udělit jedné nabídce nebo je rozdělit
mezi více nabídek max. třem nabídkám, je tedy možné, že některé nabídky
nebude hodnotit vůbec a budou mít 0 bodů. Body lze udělit pouze jako celé
číslo, není možné je dělit na desetiny.
Bodové hodnocení jednotlivých nabídek bude vypočítáno pomocí
následujícího vzorce, tedy poměrem bodů hodnocené nabídky k bodům
nejlépe hodnocené nabídky (nejlépe hodnocená nabídka je nabídka
s nejvyšším počtem bodů), výsledek bude opět vynásoben váhou daného
dílčího kritéria (40 %).

𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚 č. 2 =

body hodnocené nabídky
× 40
body nejlépe hodnocené nabídky

[𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů]

Kritérium č.3 – Hodnocení zástupců veřejnosti
Kritérium č. 3 bude hodnoceno na základě subjektivních preferencí
zástupců veřejnosti a to především proto, že se jedná o projekt, který si
sami občané Kopřivnice odhlasovali, a je financován z participativního
rozpočtu města.
Hodnocení bude stejné jako u kritéria č. 2, tedy každý člen bude mít 3 body,
které může rozdělit mezi jednotlivé nabídky. Výpočet dle následujícího
vzorce.

𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚 č. 3 =

body hodnocené nabídky
× 40
body nejlépe hodnocené nabídky

[𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů]

Na závěr hodnotící komise zadavatele stanoví pořadí dodavatelů podle
součtu bodů vypočtených pro jednotlivá kritéria. Nejúspěšnější tedy vítězná
nabídka je ta, která dosáhne nejvyššího celkového počtu bodů. V případě
rovnosti pořadí se jako vítěz určí nabídka s lepším hodnocením u kritéria
„celková nabídková cena bez DPH“.
Maximální nabídková cena činí 500.000 Kč včetně DPH.
Uchazeč, který tuto cenu překročí, bude vyloučena z další účasti ve
výběrovém řízení.
Způsob zpracování nabídkové ceny je dán návrhem smlouvy o dílo viz
příloha č. 1.
Způsob zpracování
nabídkové ceny

V případě variantních nabídek, je potřeba pro každou nabídku zvlášť doložit
všechny náležitosti včetně krycího listu.
Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovým rozpočtem, který
bude datován, orazítkován (pokud má uchazeč razítko) a podepsán
dodavatelem, v listinné podobě, která bude přílohou návrhu smlouvy o dílo.
Vítězný uchazeč doloží před podpisem smlouvy rozpočet také v
elektronické verzi (*.xls).
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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
5/6
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.
Doba a místo plnění
zakázky

-

začátek předpoklad červen 2020
do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
pozemek parc.č. 40/1, v k.ú. Kopřivnice

Další požadavky na
zpracování nabídky

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. 0,5 mil. Kč.

Obchodní podmínky

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

Poskytování dodatečných
informací

Uchazeč je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné
informace k zadávacím podmínkám; zadavatel upozorňuje uchazeče, že
žádosti o dodatečné informace musí být podávány výhradně písemně
v listinné nebo elektronické podobě. Žádost o poskytnutí dodatečných
informací lze podat nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek, na později doručené žádosti o dodatečné informace
nebude brán zřetel. 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.
Vzhledem k tomu, že místo plnění je veřejnosti přístupné se prohlídka místa
plnění nekoná.
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.

Práva zadavatele

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém
řízení. Vlastníkem veškerých nabídek obdržených v rámci tohoto
výběrového řízení je zadavatel. Nabídky se uchazečům nevracejí a
zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení až do uzavření
smlouvy bez uvedení důvodu.
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Uchazečem předložená nabídka musí splňovat veškeré požadavky
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.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, monitorovat realizaci
stavby kamerovým systémem s trvalým záznamem provádění díla.
Dodavatel má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací
podmínky a že získá spolehlivé informace ohledně všech podmínek a
závazků, které případně mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nabídku nebo
provádění plnění.
Další podmínky

Dodavatelé jsou povinni ohlásit zadavateli všechny změny, které se
dotýkají tohoto výběrového řízení, anebo plnění zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení a Oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele:
https://zakazky.koprivnice.cz/. V takovém případě se oznámení považují
za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 2 – Situace hřiště

Přílohy oznámení

Příloha č. 3 – Vzor krycího listu
Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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