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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

"Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a
parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v
Kopřivnici"- zpracování projektové dokumentace

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba

Datum vyhlášení zakázky

04.07.2018

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 zpracování společné dokumentace územního
rozhodnutí a stavebního povolení DSP podle Vyhlášky č. 146/2008 Sb na
dva provozní soubory, zajišťující řešení komunikací, parkovišť a úpravu
veřejných prostranství v okolí budoucího nového Technického muzea
v Kopřivnici. Celkový rozsah řešených veřejných ploch zahrnuje cca
16 400 m2.

Popis předmětu zakázky

Projektová dokumentace bude navazovat na již zpracovanou realizační
dokumentaci na přestavbu Technického muzea Tatry (investor
Moravskoslezský kraj) a na realizační dokumentaci Pavilonu pro
Slovenskou Strelu (investor Tatra Truck a.s.). Výchozí záměr na úpravu
veřejných prostranství vychází ze studie fy Atris s.r.o. IČ 28608909,
zpracované v 05/2017, která je dohodnuta mezi všemi subjekty v území –
Tatrou Truck a,s, MSK a Městem Kopřivnicí. Výchozí situace je grafickým
podkladem pro požadované následující stupně PD a je doplněné o
poznámky zadavatele.
Záměr se v současnosti nachází částečně na pozemcích p.č. 1909/1, p.č.
1909/446, p.č. 1909/290, p.č. 1909/291, p.č. 1909/280, p.č. 1909/281,
p.č. 1909/282, p.č. 1909/283, p.č. 1909/284 a vlastníky je dohodnut.
Z důvodu požadavku vedení 2 samostatných správních řízení (z
časových důvodů) se jedná o rozdělení řešeného území na 2 samostatné
provozní soubory a řešení 2 samostatných projektových dokumentací,
která na sebe úzce navazují.

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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Odbor majetku města
Projektová dokumentace pro:
Provozní soubor I – území náhradních garáží (vymezen v grafické
příloze jako území I.)
(sjezd z ul. Husova, příjezdová komunikace k 10 garážím, příprava
plochy pod garážemi, veřejné osvětlení – věcný rozsah je upřesněn
„Zadávací dokumentace – podrobné podmínky“) bude řešen těmito
fázemi inženýrsko – projektových činností:
a) Fáze zabezpečení vstupních podkladů:
-

identifikace inž. sítí na pozemku a v dosažitelném okolí,
posouzení zapojovacích bodů (dešťová voda, VO)

-

nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,

-

IG průzkum za účelem sestavení hydrogeologického posudku
možnosti vsakování

b) Fáze zabezpečení stavebního povolení – společná dokumentace
územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP podle vyhlášky č.
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb, včetně nezbytné dokumentace bouracích prací
stávajících komunikací a podkladů
c) Projekt pro provádění stavby DPS
d) Položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný.
e) Slepý položkový rozpočet v výkazem výměr
f)

Inženýrská činnost, vedoucí k zajištění stavebního povolení a
napojení stavby na odpovídající techn. infrastrukturu - VO, likvidace
dešťových vod, rozvaděč pro připojení garáží na NN (odpovídající
projednání PD s příslušnými orgány státní správy, majiteli
inženýrských sítí a majiteli přilehlých pozemků).

Projektová dokumentace pro:
Provozní soubor II – veřejná prostranství kolem Technického muzea
a Pavilonu Slovenské Strely (vymezen v grafické příloze jako území
IIA, IIB, IIC)
(sjezd z ul. Husova, příjezdová komunikace k Technickému muzeu,
Pavilonu Slovenské Strely a objektu Občerstvení, odstavná stání pro
autobusy, Parkoviště pro muzeum, zásobovací a přístupové rampy,
veřejné osvětlení – věcný rozsah je upřesněn „Zadávací dokumentace –
podrobné podmínky“) bude řešen těmito fázemi inženýrsko –
projektových činností:
g) Fáze zabezpečení vstupních podkladů:
-

identifikace inž. sítí na pozemku a v dosažitelném okolí,
posouzení zapojovacích bodů (dešťová voda, VO)

-

nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,

-

IG průzkum za účelem sestavení hydrogeologického posudku
možnosti vsakování

h) Fáze zabezpečení stavebního povolení – společná dokumentace
územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP podle vyhlášky č.
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb, včetně nezbytné dokumentace bouracích prací

2/4

Odbor majetku města
stávajících komunikací a podkladů
i)

Projekt pro provádění stavby DPS

j)

Položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný.

k) Slepý položkový rozpočet v výkazem výměr
Inženýrská činnost, vedoucí k zajištění stavebního povolení a
napojení stavby na odpovídající techn. Infrastrukturu - VO, likvidace
dešťových vod, rozvaděč pro připojení garáží na NN (odpovídající
projednání PD s příslušnými orgány státní správy, majiteli
inženýrských sítí a majiteli přilehlých pozemků).
Termín zahájení : po podpisu smlouvy (SOD), nejpozději 30.8.2018
Smluvně vázané termíny:
Projektová dokumentace pro provozní soubor I.:
a) Vstupní podklady
- do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy
b) Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení
- do 100 kalendářních dní od podpisu smlouvy
c) Podání žádosti o Stavební povolení (v zastoupení města Kopřivnice)
- do 150 kalendářních dní od podpisu smlouvy
(včetně všech příslušných stanovisek)
d) Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty
Termín plnění

- do 30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení

Projektová dokumentace pro provozní soubor II.:
a) Vstupní podklady
- do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy
b) Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení
- do 120 kalendářních dní od podpisu smlouvy
c) Podání žádosti o Stavební povolení (v zastoupení města Kopřivnice)
- do 200 kalendářních dní od podpisu smlouvy
(včetně všech příslušných stanovisek)
c) Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty
- do 30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení
Požadavky na prokázání
kvalifikace

viz. podrobné podmínky zadávací dokumentace, které tvoří přílohu tohoto
oznámení

Prohlídka místa plnění

Středa 11.7.2018, 9:30 hod se srazem na MěÚ v Kopřivnici,
Štefánikova 1163, 8. patro, č.dv.812.
Prohlídka místa plnění je pro uchazeče nepovinná.

Lhůta pro podání nabídek

19.7.2018 do 9,00 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
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uvedené výše.
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.
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením:
"Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací
plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici"- zpracování
projektové dokumentace – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Forma podání nabídek

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Nabídka musí obsahovat :
a) Krycí list uchazeče
b) Prokázání kvalifikace
c) Podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru doplněný o
identifikační údaje, cenu a kontaktní osoby za zhotovitele. .

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

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

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena díla bez DPH

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

-

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

1) Podrobné podmínky zadávací dokumentace na zpracování
projektové dokumentace "Úprava veřejných prostranství,
příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového
Technického muzea v Kopřivnici"
Přílohy oznámení

2) Návrh SOD
3) Krycí list – nabídka uchazeče
Pro zpracování cenové nabídky jsou přílohy uvedeny v systému
elektronického zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele:
https://zakazky.koprivnice.cz/contract_index.html

v.z.
Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Šmíd
Datum: 04.07.2018 07:24:29 +02:00

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru ORM
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