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Oznámení o zahájení výběrového řízení / výzva k podání nabídky – veřejná
zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce
statické dopravy města Kopřivnice

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba

Datum vyhlášení zakázky

01.08.2018

Název programu

Národní program Životní prostředí
Plán udržitelné městské mobility, Kopřivnice, okres Nový Jičín

Název projektů

Rozvoj MA21 – Koncepce statické dopravy v Kopřivnici
Tyto projekty jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí
České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zadavatel
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

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

Kontaktní osoby
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Richard Petr, tel.: 556 879 691, richard.petr@koprivnice.cz
Ing. Lenka Šimečková, tel.: 556 879 670, lenka.simeckova@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných
strategických dokumentů, Plánu udržitelné městské mobility města
Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice, které jsou
specifikované Přílohou č. 1 tohoto oznámení.

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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Lhůta pro podání nabídek

27.8.2018 do 9:00 hod.
Adresa: 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 - 14:00 hod. a v pátek od 8:00 – 12:00 hod., nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek uvedené výše.
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Městský úřad
Kopřivnice, podatelna MÚ.
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:
"Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce
statické dopravy města Kopřivnice" – NEOTVÍRAT“ na adresu
zadavatele.

Forma podání nabídek

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka
výběrového řízení.
Nabídka musí obsahovat:
a) Prokázání kvalifikace
b) Oprávněnou osobou podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru
doplněný o identifikační údaje, cenu a kontaktní osoby za
zhotovitele.
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice: 1.239.670 Kč

Předpokládaná cena bez
DPH

Koncepce statické dopravy města Kopřivnice:
Celkem:

Požadovaný jazyk nabídky
Zadávací lhůta

750.000 Kč
1.989.670 Kč

čeština
3 měsíce.
Termín zahájení plnění díla:
nejpozději do pěti pracovních dnů od účinnosti smlouvy o dílo.

Termíny plnění

Smluvně vázané termíny pro odevzdání finální podoby díla:
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice: do 13.12.2019
Koncepce statické dopravy města Kopřivnice: do 13.12.2019

Místo plnění zakázky

Město Kopřivnice - řádně provedené dílo, resp. jeho dílčí části budou
předány v sídle zadavatele. Služby poskytované v rámci provádění díla
(např. realizace průzkumů, jednání pracovních skupin apod.) budou
poskytovány v místě, které bude se zadavatelem předem dohodnuto. Toto
místo se bude nacházet v Kopřivnici včetně jejich místních části.
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Kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky prokáže účastník
výběrového řízení:
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné
evidence, ve které je účastník výběrového řízení zapsán, ne starší 3
měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení,
b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v následujícím oboru: Poradenská a konzultační
činnost, zpracování odborných studií a posudků. Doklad o oprávnění
k podnikání musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Pro předejití
pochybnostem zadavatel upozorňuje, že existenci živnostenského
oprávnění nelze prokázat živnostenským listem, ale pouze výpisem ze
živnostenského rejstříku.
c) předložením min. 2 osvědčení objednatelů na projektové práce
stejného nebo obdobného charakteru realizované účastníkem
výběrového řízení v průběhu předchozích pěti let před zahájením
výběrového řízení (projektovými pracemi stejného nebo podobného
charakteru se rozumí zpracování plánů udržitelné městské mobility,
dopravních koncepcí a dopravních modelů) provedené pro obce s
minimálně 20 tis. obyvateli. Součástí osvědčení musí být identifikační
údaje objednatele, kterému bylo plnění poskytnuto, popis předmětu
zakázky, hodnota zakázky v Kč bez DPH, období plnění zakázky a
kontaktní osoba objednatele včetně telefonického, e-mailového nebo
korespondenčního spojení, u které lze tuto referenci ověřit.

Požadavky na prokázání
kvalifikace účastníka
výběrového řízení

d) předložením seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických
útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance účastníka výběrového řízení nebo osoby v jiném vztahu k
účastníku výběrového řízení.
Účastník výběrového řízení prokáže splnění tohoto technického
kvalifikačního předpokladu předložením požadovaných údajů ve formě
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka výběrového řízení, z něhož bude patrné splnění níže
uvedených požadavků.
Účastník výběrového řízení v čestném prohlášení uvede jmenný seznam
osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky (realizační tým).
Současně je povinen uvést vztah osoby, jejímž prostřednictvím kvalifikaci
prokazuje, vůči zadavateli - tzn. zda je zaměstnancem účastníka
výběrového řízení, příp. členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném
vztahu k účastníku výběrového řízení.
Přílohou čestného prohlášení budou:
Profesní životopisy jednotlivých pracovníků, ze kterých bude vyplývat
splnění minimální úrovně požadavků uvedených níže.
Účastník výběrového řízení splňuje technický kvalifikační předpoklad,
pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici minimálně následující
osoby splňující níže uvedené požadavky zadavatele:
Vedoucí týmu (1 osoba): VŠ vzdělání technického směru, obor dopravní
inženýrství; s minimálně 5 letou praxí, vč. autorizace v oboru dopravní
stavby, při realizaci projektových prací v oblasti dopravního plánování a
profesními zkušenostmi na poskytování poradenských služeb při realizaci
alespoň 2 zakázek obdobného charakteru v předchozích pěti letech, tj. na
zpracování koncepce, strategie nebo plánování dopravy v obci s min. 20
tis. obyvateli;
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Specialista v oblasti dopravy (1 osoba): VŠ vzdělání technického
směru, obor dopravní inženýrství nebo oboru městského inženýrství a
stavitelství; s minimálně 3 letou praxí při realizaci projektových prací
v oblasti dopravního plánování a profesními zkušenostmi na poskytování
odborných technických služeb při realizaci alespoň 2 zakázek obdobného
charakteru v předchozích pěti letech, tj. na zpracování koncepce, strategie
nebo plánování dopravy v obci s min. 20 tis. obyvateli;
Specialista v oblasti životního prostředí (1 osoba): VŠ vzdělání
přírodovědeckého nebo technického směru a s minimálně 3 letou praxí v
oblasti modelování a vyhodnocování negativních vlivů dopravy na životní
prostředí;
Specialista v oblasti sociologie (1 osoba): VŠ vzdělání, obor sociologie
a s minimálně 3 letou praxí v oblasti provádění průzkumů veřejného
mínění;
Účastník výběrového řízení prokáže splnění kvalifikace v rámci své
nabídky prostými kopiemi.
Pokud není účastník výběrového řízení schopen prokázat splnění určité
části profesních a technických kvalifikačních předpokladů požadovaných
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Vybraný
účastník výběrového řízení je v takovém případě povinen zadavateli
předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, a to před podpisem
smlouvy o dílo, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky účastníkem výběrového řízení či k
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník výběrového řízení oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Účastník výběrového
řízení není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
profesního kvalifikačního předpokladu – předložení výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm účastník výběrového řízení zapsán, či výpisu z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Hodnotící kritéria

Nejnižší celková nabídková cena díla bez DPH
Způsob zpracování nabídkové ceny je dán článkem IV. odst. 1)
závazného návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2).

Způsob zpracování
nabídkové ceny

Obchodní podmínky

Nabídková cena nesmí přesáhnout 2.000.000 Kč bez DPH. V případě,
že nabídková cena předložená účastníkem výběrového řízení překročí
2.000.000 Kč bez DPH, bude toto považováno za nesplnění podmínek
výběrového řízení a účastník výběrového řízení bude z další účasti ve
výběrovém řízení vyloučen.
Obchodní podmínky jsou dány návrhem Smlouvy o dílo (SOD), který tvoří
přílohu č. 2 tohoto oznámení. Návrh SOD je pro uchazeče závazný.
Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje
všechny účastníky výběrového řízení, že:

Poskytování dodatečných
informací

•

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,

•

vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
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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 vyhrazuje právo:
•

nevybrat žádnou nabídku a výběrové řízení zrušit,

•

uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních
dnů od rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se
oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem
dotčeným účastníkům výběrového řízení okamžikem uveřejnění
na profilu zadavatele.

Práva zadavatele

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) Specifikace předmětu a rozsahu díla - "Plán udržitelné městské
mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města
Kopřivnice"
2) Závazný návrh SOD

Přílohy oznámení

Kompletní zadávací podmínky včetně příloh jsou dostupné v systému
elektronického zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele:
https://zakazky.koprivnice.cz/

Mgr. Jiří Štěpán v.r.
vedoucí ORM

Digitálně podepsal Mgr. Jiří
Štěpán
Datum: 01.08.2018 13:05:15
+02:00
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