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

"Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici "zpracování projektové dokumentace

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba

Datum vyhlášení zakázky

19.05.2020

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
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí ORM
Ing. arch. Milan Šmíd, tel.: 556 879 693, milan.smid@koprivnice.cz

Předmětem díla je:

Popis předmětu zakázky

•

Zpracování společné dokumentace pro územní rozhodnutí a
stavební povolení (DSP) podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace za účelem zřízení
cca 38 odstavných a parkovacích stání o normativních
rozměrech, kolmých k ulici Školní a to při zachování
šířkových parametrů stávající místní komunikace a chodníků včetně inženýrské činnosti, vedoucí k vydání příslušného
správního rozhodnutí, včetně zajištění odpovídajících stanovisek
správců a majitelů sítí a návrhu na likvidaci dešťových vod
z nově navržených parkovacích ploch.

•

Zpracování dokumentace pro provádění stavby a výběr
dodavatele (DPS) podle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve prospěch
cca 38 odstavných a parkovacích stání na ulici Školní a návrhu
doprovodné zeleně. (Dokumentace bude zpracovávána po
výzvě objednatele na základě nabytí právní moci kladného
správního povolení a uzavření smluvních vztahů se správci síti,
dotčených vyvolanými přeložkami). Návrh bude zahrnovat nové
dopravní přeznačení lokality (vodorovné a svislé).
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Celkový rozsah řešených veřejných ploch zahrnuje cca 870 m
nezpevněných ploch ve vlastnictví města Kopřivnice. Záměr se nachází
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Odbor rozvoje města
na souběhu inženýrských sítí, s jejichž majiteli bude potřeba dohodnout
možnosti stavebních úprav (případně přeložek) ve prospěch realizace
parkovacích stání (prioritně SmVaK – výtlačný řad pitné vody DN 500,
datové kabely a rozvody NN), a to na pozemcích, které jsou ve vlastnictví
města Kopřivnice (jak stavební pozemky, tak místní komunikace, na
kterou budou navazovat odstavná stání).
Projektová dokumentace bude vycházet s představy zadavatele, kterou
specifikuje v grafické příloze této zadávací dokumentace.
Záměr bude připravován a následně realizován výhradně na pozemcích
p.č. 161/3, 104/2 a 161/4 v k.ú. Kopřivnice, která jsou ve vlastnictví
zadavatele.

Projektová dokumentace bude řešena těmito fázemi inženýrsko –
projektových činností:
a) Fáze zabezpečení vstupních podkladů:
-

identifikace inženýrských sítí na pozemcích a v dosažitelném
okolí, posouzení napojovacích bodů (dešťová voda), identifikace
stávající vzrostlé zeleně (stromy)

-

nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,

-

IG průzkum za účelem sestavení hydrogeologického posudku
možnosti vsakování – 2x sondy, definující míru vsakovacích
možností v dané lokalitě nebo nutnost odvedení dešťových vod
včetně stanovení únosnosti budoucí základové pláně

b) Fáze zabezpečení společného povolení – Vyhlášky č. 499/2006
Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace včetně nezbytné
dokumentace bouracích prací stávajících komunikací a podkladů,
orientačního propočtu a stanovisek:
• Majitelů a správců inženýrských sítí k návrhu
•

Správce místní komunikace ul. Školní k návrhu (Slumeko
s.r.o.)
• Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně,
vedoucí k zajištění stavebního povolení a napojení stavby na
odpovídající technickou infrastrukturu - likvidace dešťových vod.
V rámci stavby nebude řešeno veřejné osvětlení areálu parkovacích
stání. Návrh řešení bude obsahovat vazby na nezbytné dopravní
přeznačení a stavební úpravy stávajících 2 přechodů pro chodce
(mezi ulicemi Pionýrská a Pod Bílou horou). Součástí díla nejsou
majetkoprávní úkony.
Na základě kladného stavebního povolení a souhlasných stanovisek
majitelů a správců dotčené TI bude realizován na výzvu objednatele:
c) Projekt pro provádění stavby DPS – bude použita projektová
dokumentace pro společné povolení stavby, doplněna o
podrobnosti pro provádění stavby a výběr dodavatele jehož součástí
bude
•

Specifikace stavebních řezů, detailů

•

Položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný.

•

Slepý položkový rozpočet v výkazem výměr
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Termín zahájení: po podpisu smlouvy (SOD), nejpozději 15.8.2020
Smluvně vázané termíny:
a) Vstupní podklady
- do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy
b) Dokumentace pro vydání společného povolení
- do 90 kalendářních dní od podpisu smlouvy
Termín plnění

c) Podání žádosti o vydání Společného povolení (v zastoupení města
Kopřivnice)
- do 130 kalendářních dní od podpisu smlouvy
(včetně všech příslušných stanovisek)
d) Dokumentace pro společné povolení doplněná o požadavky
podrobností pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby
- do 45 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Autorizace autorizovaný inženýr pro obory:
a) pozemní stavby nebo
b) dopravní stavby
Bude doložena v nabídce uchazeče v prosté kopii.

Prohlídka místa plnění

Nekoná se.

Lhůta pro podání nabídek

10.6.2020 do 9:00 hod.
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
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 – 11:00 hod., nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek
uvedené výše.

Místo pro podání nabídek

Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Městský úřad
Kopřivnice, podatelna MÚ nebo Městský úřad odbor ORM.
V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí
zásilky adresátem, tzn. Městský úřad Kopřivnice, podatelna MÚ.
Adresát: Odbor rozvoje města,
MěÚ v Kopřivnici
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením:

"Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici "zpracování projektové dokumentace – NEOTVÍRAT
Forma podání nabídek

na adresu zadavatele. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou
jednat za uchazeče. Nabídka musí obsahovat:
a) Prokázání kvalifikace formou prosté kopie autorizace uchazeče
b) Oprávněnou osobou podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru
doplněný o identifikační údaje, cenu a kontaktní osoby za
zhotovitele.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
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Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

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

Předpokládaná cena
budoucí investice

4,0 mil. Kč

Předpokládané cena
požadovaného díla:

0,3 mil. Kč bez DPH

Hodnotící kritéria

Nejnižší celková nabídková cena díla bez DPH

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy v Registru smluv.

Obchodní podmínky

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

Poskytování dodatečných
informací
•

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.
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:
Práva zadavatele

-

Přílohy oznámení

nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit
na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním mimo
navrhované ceny a rozsahu díla
jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných
zadáním
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) Rozsah řešeného území – grafická příloha
Pro zpracování cenové nabídky jsou přílohy uvedeny v systému
elektronického zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele:
https://zakazky.koprivnice.cz/contract_index.html

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru ORM
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