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Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1 –
Příloha č. 2 –
Příloha č. 3 –

Grafická příloha rozsahu řešeného území
VZOR – Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo - závazný

1.

Úvod

1.1

Zadavatel výslovně deklaruje, že jde o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu
s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona. Případné používání podobných pojmů, které uvádí zákon,
neznamená, že by zadavatel postupoval některým ze zadávacích řízení uvedených v zákoně,
pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno v konkrétních odkazech jinak.
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2.

Informace o zadavateli

2.1

Základní údaje:
Název:
Adresa:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

2.2

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Ing. Miroslavem Kopečným – starostou
00298077
CZ00298077
+420 556 879 650
+420 556 812 758
jiri.stepan@koprivnice.cz

Administrativní osoba zadavatele:
Název:
Adresa:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

3.

Specifikace veřejné zakázky

3.1

Obsah předmětu veřejné zakázky:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Ing. arch. Milan Šmíd – vedoucím oddělení rozvoje
území, odbor ORM
00298077
CZ00298077
+420 556 879 653
+420 556 812 758
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.
3.2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
1 200 tis Kč bez DPH

3.3

Výchozí stav
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 řešeném území – Tatrou Truck a.s., MSK,
vlastníky stavbou dotčených pozemků 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.

3.4

Členění projektové dokumentace na provozní soubory
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. Jedná se o:
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3.4.1
3.4.2

3.5

Provozní soubor I – území náhradních garáží (vymezen v grafické příloze jako území I.)
Provozní soubor II – veřejná prostranství kolem Technického muzea a Pavilonu
Slovenské Strely (vymezen v grafické příloze jako území IIA, IIB, IIC)

Věcné požadavky na řešení Projektové dokumentace pro „Provozní soubor I – území
náhradních garáží“
(vymezen v grafické příloze jako území I.). Jedná se o samostatně řešené území o velikosti cca
1500 m2, které bude sloužit jako územní náhrada pro majitele pozemků pro stavbu garáží
v místě navrhovaného nového sjezdu (křižovatky) do území k novému Technickému muzeu.
V tomto provozním souboru budou řešeny podle grafické specifikace přílohy tohoto
podrobnějšího zadání (číslování odpovídá grafické příloze):
a) Nový sjezd z ulice Husovy do areálu Technického muzea je zřizován především
z důvodu směrování příjezdu autobusové dopravy do areálu. Bude navržena jako
obousměrná přístupová, zpevněná komunikace (ABS), umožňující v daném místě
výjezd budoucím uživatelům garáží do ulice Husovy, odpovídající vodorovné a svislé
dopravní značení
b) Komunikace bude doplněna o odpovídající komunikace pro pěší (rozebíratelný
materiál) včetně nezbytných bezbariérových úprav, návrhu chybějících přechodů a míst
pro přecházení,
c) Bude zvážena na základě vrtané sondy stávající zpevněné plochy úprava stávajícího
povrchu odstavné plochy – pro potřeby podkladu pro 10 garážovacích stání
d) Sníženou obrubou bude umožněn příjezd na stávající odstavnou plochu automobilů na
pozemcích TATRA TRUCK a.s. (ve prospěch stávajících uživatelů fy ORLANTE s.r.o.).
Stavební úprava této plochy není předmětem této smlouvy.
e) pohledová zeleň
f)

samostatně vedená kabelizace pro veřejné osvětlení, základní osvětlení areálu
budoucích garážovacích stání

g) samostatný rozvaděč elektro pro napojení budoucích garáží
3.6

Fáze inženýrsko-projektových činností samostatné PD na „Provozní soubor I – území
náhradních garáží“:
a) Fáze zabezpečení vstupních podkladů:
•

identifikace inž. sítí na pozemku a v dotčeném okolí, posouzení napojovacích bodů
na nezbytnou infrastrukturu (dešťová voda, VO, NN),

•

nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,

•

IG průzkum za účelem zpracování hydrogeologického posudku možnosti vsakování
dešťových vod (min. 1x vrtaná sonda ve stávající odstavné ploše)

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. Dokumentace zahrnuje žádost a podklady pro
zjišťovací řízení EIA (nezahrnuje zpracování samostatné Posudku pro EIA).
c) Projekt pro provádění stavby DPS
d) Položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný.
e) Slepý položkový rozpočet s 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 včetně zastupování města Kopřivnice ve
zjišťovacím řízení EIA u Moravskoslezského kraje).
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3.7

Věcné požadavky na řešení Projektové dokumentace pro „Provozní soubor II - veřejná
prostranství kolem Technického muzea a Pavilonu Slovenské Strely“
(soubor je vymezen v grafické příloze jako území IIA, IIB, IIC ). V tomto provozním souboru
budou řešeny tyto skutečnosti, rozdělené v dílčích územích:
2

3.7.1 Území značené IIA (cca 11 300 m )
a) Úprava stávajícího obousměrného vjezdu z ul. Husovy do areálu Tatry Truck a.s.
včetně odpovídajících komunikací pro pěší
b) Řešení sjezdu z prostoru stávajících garáží
c) Nová příjezdová a obslužná komunikace do veřejných prostranství v okolí nového
Technického muzea Tatry Truck a.s. a pavilonu Slovenské Strely včetně přilehlých
komunikací pro pěší (při návrhu zadavatel požaduje vyhodnotit stav vnitroareálových
komunikací (2x vrtaná sonda) a z ekonomických důvodů požaduje posoudit jejich
případnou možnost využití a zakomponování do návrhu řešení z důvodu minimalizace
zásadních terénních úprav území a investičních výdajů),
d) Informační reklamní „totem“, definující rekonstruovaný přilehlý objekt - návrh
e) parkoviště osobních vozidel pro návštěvníky objektu občerstvení v počtu 13 stání
v materiálovém řešení, umožňujícím vsak dešťových vod (pokud bude vyhodnocen za
technicky možný), požadavek na návrh řešení vzrostlé zeleně mezi parkovacími
stáními v počtu 1 na 5-8 stání
f)

komunikace pro pěší v celém areálu (rozebíratelný materiál) včetně nezbytných
bezbariérových úprav, návrhu chybějících přechodů a míst pro přecházení,

g) nezbytná stavební úprava plochy pro odstavování autobusů návštěvníků v počtu cca 5
stání s využitím stávajících komunikací bude doplněna o komunikace pro pěší
z rozebíratelného materiálu
h) pohledová a funkční zeleň. Výsadba stromů v prostoru parkoviště nebo bezprostředně
souvisejícího pásu zeleně bude projektována v množství 1 strom na 5 až 8 parkovacích
stání. Výjimkou jsou závažné zákonné a technické překážky, kdy u projektovaného
parkoviště nelze dosáhnout požadovaného limitu vysazených stromů. Nově
vysazované stromy budou umístěny tak, aby zajišťovaly alespoň částečný zástin
zaparkovaných vozidel proti slunci. Vzdálenost stromů od obrubníku min. 1 m.
Vzdálenost stromů od lamp veřejného osvětlení je nutno navrhnout tak, aby vzhledem k
typu lamp veřejného osvětlení a navrženému druhu stromu nedošlo ani v budoucnu
k zásadnímu ohrožení funkce ani jednoho z navrhovaných prvků (zeleň, VO).

i)

mobiliář – lavičky, koše, informační a orientační tabule, reklamní poutač, dětský
koutek, atrakce a venkovní prezentace produktů TATRA

j)

veřejné osvětlení areálu, návrh řešení likvidace dešťových vod
2

3.7.2 Území značené IIB (cca 2 350 m )
a) Parkoviště osobních vozidel pro návštěvníky muzea v počtu 60 stání v materiálovém
řešení, umožňujícím vsak dešťových vod (pokud bude vyhodnocen za technicky
možný), Parkovací stání přednostně navrhovat a realizovat z materiálů propustných pro
vodu a vzduch. Lze použít např. zatravňovací rošty či dlaždice prosypané štěrkem,
zatravněné nebo s výsevem směsi kobercových suchomilných rostlin (s ohledem na
možnosti údržby a intenzitu využití parkoviště). V případě dlažby používat větší spáry
mezi dlaždicemi nebo žulovými kostkami (cca 2-3 cm), spáry prosypat hrubším
drceným kamenivem frakce cca 8/12 mm, aby byla zajištěna lepší propustnost spár pro
vodu a vzduch.
b) Požadavek na návrh řešení vzrostlé zeleně mezi parkovacími stáními v počtu 1 na 5-8
stání nebo realizace středového pásu zeleně v šířce min. 2 m.

2

3.7.3 Území značené IIC (cca 1 250 m )
a) Zásobovací komunikace pro objekt budoucího občerstvení (restaurace)
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b) Zásobovací komunikace pro objekt Technického muzea
c) Manipulační zásobovací rampa Technického muzea s vyrovnávací opěrnou stěnou
oproti okolnímu terénu z rozebíratelného materiálu s únosností pro nákladní vozidla (v
návaznosti na již vyprojektovaný stav).
3.8

Fáze inženýrsko-projektové činnosti „Provozní soubor II - veřejná prostranství kolem
Technického muzea a Pavilonu Slovenské Strely“
a) Fáze zabezpečení vstupních podkladů:
•

identifikace inž. sítí na pozemku a v dotčeném okolí, posouzení napojovacích bodů
na nezbytnou infrastrukturu (dešťová voda, VO, NN),

•

nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,

•

IG průzkum za účelem zpracování hydrogeologického posudku možnosti vsakování
dešťových vod (min. 2x vrtaná sonda – v komunikaci a místě pro parking)

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. Dokumentace zahrnuje žádost a podklady pro
zjišťovací řízení EIA (nezahrnuje zpracování samostatné Posudku pro EIA).
c) Projekt pro provádění stavby DPS
d) Položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný.
e) Slepý položkový rozpočet s 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, včetně zastupování města Kopřivnice
ve zjišťovacím řízení EIA u Moravskoslezského kraje).

•

Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek budou zakalkulovány v ceně díla.

Podkladem pro vypracování nabídky je upravená situace ze studie Atris s.r.o. s poznámkami
zadavatele – města Kopřivnice, která je přílohou těchto podrobnějších zadávacích podmínek.

4.

5.

Podmínky pro realizaci veřejné zakázky
1.

Dodavatel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy uplatněných v průběhu
projednávání řešení projektové dokumentace.

2.

Předmět díla bude proveden v odpovídající kvalitě a v souladu s příslušnými normami a
předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy,
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku
Evropské unie, stavební technická osvědčení. Rozsah projektové dokumentace je
definován Vyhláškou č. 146/2008 Sb.

3.

Dodavatel je povinen účastnit se kontrolních dnů (pracovních výborů) při přípravě
projektové dokumentace. Zadavatel bude postup přípravných prací konzultovat s partnery
v území – TATROU TRUCK a.s., Moravskoslezským krajem, případně s vlastníky
dotčených pozemků (pro stavbu garáží).

4.

Pracovní výbory budou zadavatelem svolávány cca 1x 3 týdny, pokud nebude dohodnuto
jinak. Místem pro jednání pracovních výborů bude Městský úřad v Kopřivnici, Štefánikova
1163, Kopřivnice, 8 patro, jednací místnost č. 812. Náklady na účast na pracovních
výborech si objednatel započítá jako součást výdajů na inženýrskou činnost projektu.

Informace k zadávací dokumentaci
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5.1

Obecné informace:
Oznámení o zahájení a výzva k podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/.......................

5.2

Zadávací dokumentace je poskytována zdarma.

5.3

Vysvětlení zadávací dokumentace:
5.3.1 Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele:
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
5.3.2 Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele:
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace
(dále jen „vysvětlení ZD“). Písemná žádost musí být doručena na níže uvedenou e-mailovou
adresu nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud je žádost o vysvětlení ZD doručena včas, zadavatel uveřejní vysvětlení vč. přesného
znění žádosti bez identifikace dodavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o
vysvětlení.
V případě, že žádost o vysvětlení nebude doručena včas, není zadavatel povinen vysvětlení
poskytnout. V případě, že zadavatel vysvětlení na takovouto žádost poskytne, není povinen
dodržet lhůtu dle bodu 5.3.2 ZD.
Písemnou žádost o vysvětlení ZD doručí dodavatel na adresu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:

milan.smid@koprivnice.cz
Milan Šmíd
+420 736 614 203

5.3.3 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace:
Pokud spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel před uplynutím lhůty pro nabídek
provede i změnu zadávacích podmínek, uveřejní tuto změnu dodavatelům stejným způsobem
jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění
zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení,
prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace
činila nejméně 5 pracovních dní.

6.

Podání nabídek

6.1

Obecné informace a požadavky:
6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.1.4

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen 1 nabídku.
Nabídky budou podány:
•

v listinné podobě ve formátu A4

•

v jednom vyhotovení

•

v českém jazyce

•

výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů

•

v řádně označené a uzavřené neprůhledné obálce – viz bod 6.2 ZD

•

nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového
řízení

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení (dále jen „účastník ZŘ“ nebo
„dodavatel“), který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli,
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6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9

6.2

nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník ZŘ
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídku nelze podat pouze na dílčí část.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Podmínky pro dokládání dokladů do nabídky – viz bod 10.2 a 15.1 ZD.
Způsob zpracování a uspořádání nabídek – viz bod 16 ZD.
Podáním nabídky účastník ZŘ souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné
zakázky.

Označení obálek s nabídkami:
Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené názvem zadavatele a
nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – "Úprava veřejných prostranství, příjezdová
komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v
Kopřivnici"- zpracování projektové dokumentace - NEOTEVÍRAT“.
Zadavatel doporučuje obálky s nabídkou na zadní straně na uzavření opatřit razítkem a
podpisem odpovědného zástupce účastníka ZŘ.
Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa a název účastníka ZŘ.

6.3

Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.7.2018 v 10:000 hod.
Nabídky, které nebudou zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídky nebo
způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, se nepovažují za podané a v průběhu
ZŘ k nim nebude přihlíženo; nabídka bude vrácena dodavateli na adresu uvedenou na
obálce s nabídkou.
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 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.

6.4

Adresa pro podávání nabídky:
Osobní doručení i doručení poštou – doporučená zásilka:
Městský úřad Kopřivnice
Odbor rozvoje města, kancelář č.802, 8.patro
Štefánikova 1163
741 21 Kopřivnice
Kontaktní osoba: ing. arch. Milan Šmíd nebo Jana Krestová

6.5

Potvrzení o převzetí nabídky:
Každý účastník ZŘ, který předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky.
Potvrzení bude obsahovat údaje o účastníkovi ZŘ, název veřejné zakázky, pořadové číslo
nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky.
Doručení nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky,
data a času jejich doručení.

7.

Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožňuje dodavatelům prohlídku místa plnění, a to ve středu 11.7.2018. Sraz
účastníků prohlídky je v 9:30 hod. na MěÚ v Kopřivnici, Štefánkova 1163, 8. patro, č.dv. 812.
Účast na prohlídce místa budoucího plnění je nepovinná.
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Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím
místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

8.

Doba provedení díla a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění: : po podpisu smlouvy (SOD), nejpozději 20.10.2018
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
- 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

9.

Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání

9.1

Zadávací lhůta:
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci ZŘ nesmí ze zadávacího
řízení odstoupit v délce 3 měsíce.
Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle v zadávací lhůtě
oznámení o výběru dodavatele, pokud se s účastníky ZŘ nedohodne jinak, nebo nedojde k
ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty.

9.2

Jistota:
Zadavatel nepožaduje jistotu.

10.

Požadavky na splnění kvalifikace

10.1

Prokázání kvalifikace:
10.1.1 Dodavatel v nabídce předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud
není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
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10.1.2 Dodavatel může prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
dle ust. § 226 a násl. zákona nebo výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů dle
ust. § 233 a násl. zákona.
10.2

Dodavatel je povinen ve své nabídce doložit:
10.2.1 Profesní způsobilost:
1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíců přede dnem
podání nabídky nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje výše uvedenou část profesní
způsobilosti každý dodavatel samostatně.
2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to:
•

Projektování staveb

3. Doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost dodavatel zabezpečuje a to subjekty, které jsou držiteli požadovaných
autorizací:
•

Autorizace - autorizovaný inženýr pro obory dopravní stavby nebo
městské inženýrství nebo autorizace autorizovaný technik pro obory
dopravní stavby

•

Autorizace - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura

10.2.2 Technická kvalifikace:
•

Seznam projekčních prací poskytnutých a dokončených za posledních 5 let před podáním
nabídky, jehož součástí je min. 1 zpracování projektové dokumentace obdobného charakteru,
tj. stavba úprav veřejného prostranství nebo odstavných parkovišť nebo dopravních staveb s
finančním objemem investic nebo projektovaných nákladů min. ve výši 5 mil Kč bez DPH.

•

Způsob prokázání:
Účastník ZŘ prokáže splnění této kvalifikace předložením Seznamu projekčních prací,
ze kterého bude vyplývat:
-

přesný název, přesné označení zakázky
dobu projekční přípravy
místo projektovaného záměru
celkové projektované nebo investované finanční náklady v částce bez DPH
adresa a kontakt na objednatele

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít projekční práce, které
poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební
práce podílel.

11.

Využití poddodavatele
Účastník ZŘ předloží v nabídce Seznam poddodavatelů. V tomto seznamu vyspecifikuje
konkrétní části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. U těchto
poddodavatelů bude dále uvedeno jméno společnosti, sídlo, identifikační číslo.
V případě, že účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby – poddodavatele, musí být tento poddodavatel rovněž uveden v tomto seznamu.
Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží prohlášení o tom,
že poddodavatele nevyužije.
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12.

Nabídková cena

12.1

Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude v nabídce – v krycím listě a podepsané smlouvě o dílo, uvedena
v českých korunách ve struktuře
• Celková cena v Kč bez DPH
• Celková výše DPH v Kč
• Celková cena v Kč s DPH
Nabídková cena bude zároveň strukturována po jednotlivých provozních celcích– dílčích
fakturačních celcích.
Nabídková cena bude u všech fakturačních celků zpracována a členěna bez DPH, samostatně
DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena pro všechny fakturační celky bez DPH je cena
konečná a nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky,
tj. veškeré náklady spojené s úplným poskytnutím projekčních prací a inženýrských činností,
včetně veškerých rizik a vlivů během poskytování prací a zisk dodavatele. Do ceny inženýrské
činnosti budou zakalkulovány jednání pracovních výborů v sídle zadavatele cca 1x3 týdny.

12.2

Mimořádně nízká nabídková cena:
Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny provede zadavatel před odesláním oznámení o
výběru dodavatele.
Nabízené výše nabídkových cen budou posuzovány ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Dalším určujícím ukazatelem bude vztah k ostatním nabídkovým cenám a k předpokládané
hodnotě veřejné zakázky. Jestliže bude nabídka obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou
cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k výše uvedeným ukazatelům, bude od
účastníka ZŘ vyžádáno písemné objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. V případě, že
nebude účastníkem ZŘ ve stanovené lhůtě podáno řádné objasnění mimořádně nízké
nabídkové ceny nebo bude jeho objasnění posouzeno jako nedůvodné, bude účastník ZŘ
zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

13.

Obchodní podmínky

13.1

Obchodní podmínky:
Zadavatel pro plnění předmětné veřejné zakázky stanovuje obchodní podmínky formou
Smlouvy o dílo.

13.2

Návrh smlouvy o dílo:
Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 zadávací
dokumentace v písemné podobě.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ.
V případě zplnomocnění je nutno předložit plnou moc jako součást nabídky. Předložení
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy.
Účastníkem ZŘ předložený návrh smlouvy musí po obsahové stránce akceptovat veškeré
požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci včetně veškerých příloh.
Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které
se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky.
Do návrhu smlouvy o dílo doplní účastník ZŘ tyto údaje:
- identifikační údaje dodavatele – čl. I.
- cena – čl. V.
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V návrhu smlouvy mohou být účastníkem ZŘ doplňovány pouze údaje požadované
zadavatelem, text smlouvy nesmí být ze strany účastníka ZŘ měněn. Jakákoli změna
smluvních podmínek bude při posouzení nabídky považována za nedodržení požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s následným vyloučením účastníka ZŘ
z účasti v zadávacím řízení.
Terminologie ve smlouvě o dílo určuje zadavatele slovem „objednatel“ a účastníka ZŘ slovem
„zhotovitel“.
13.3

Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Zadavatel umožňuje platby po předání dílčích fakturačních celků. Podrobnosti – viz návrh
smlouvy o dílo – čl. V. závazného návrhu smlouvy o dílo.

14.

Hodnocení nabídek

14.1

Kritéria hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria: celková nejnižší nabídková cena bez DPH

15.

Způsob zpracování a uspořádání nabídky

15.1

Obecné informace:
a) Zadavatel požaduje aby dodavatel předložil kompletní nabídku v listinné
b) Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly očíslovány nepřerušenou
vzestupnou číselnou řadou a nabídka byla dostatečným způsobem zajištěna proti
manipulaci s jednotlivými listy provázáním jednotlivých listů provázkem, jehož volný konec
bude ukončen tak, aby bez násilného zásahu nebylo možno žádný list volně vyjmout ani
vložit a aby bylo možno jednotlivé listy volně otáčet.
c) Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé části nabídky byly zřetelně označeny předělovými,
nejlépe barevnými listy.
d) Zadavatel doporučuje, aby při zpracování nabídky účastník ZŘ dodržel pořadí dokumentů
specifikované v následujících bodech těchto podrobných podmínek a použil přílohy těchto
podrobných podmínek.

15.2

Způsob zpracování a uspořádání nabídky:
Nabídkou účastníka ZŘ se rozumí veškeré doklady požadované touto zadávací dokumentací a
příp. zákonem, které je účastník ZŘ povinen předložit se stanoveným obsahem ve stanovené
formě a lhůtě.
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník ZŘ – výčet dokumentů obsažený
v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka ZŘ při kompletaci
nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky
by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo příp. ze zákona, nemůže se účastník ZŘ
zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.
15.2.1 Obsah nabídky včetně prohlášení o počtu listů (doporučená součást nabídky)
15.2.2 Krycí list nabídky účastníka ZŘ
V případě právnické osoby budou vyplněny údaje o účastníkovi ZŘ:
- obchodní jméno nebo název
- sídlo
- právní forma
- IČ a DIČ, byla-li přidělena
- jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem této právnické osoby
- fakultativně údaj o zápisu do obch. rejstříku nebo jiné evidence, údaj o jednání právnické
osoby, popř. údaje o pobočce závodu právnické osoby
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Podrobné podmínky zadávací dokumentace
„Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“

V případě fyzické osoby budou vyplněny údaje o účastníkovi ZŘ:
- jméno, příjmení, příp. obchodní firma
- datum narození
- bydliště, příp. místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
- IČ a DIČ, byla-li přidělena
•
•

Budou vyplněny všechny další údaje dle požadavků zadavatele.
Krycí list nabídky účastníka ZŘ bude datován a řádně podepsán účastníkem ZŘ nebo
osobou oprávněnou jeho jménem jednat nebo účastníka ZŘ zastupovat (podepisuje-li za
účastníka ZŘ osoba oprávněná účastníka ZŘ zastupovat na základě zákona, uvede
účastník ZŘ pod podpisem titul takového zastoupení).

Vzor Krycího listu nabídky je součástí zadávací dokumentace – doporučený vzor přílohy č. 1
zadávací dokumentace.
15.2.2.1

Rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky
- v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně

15.2.3 Plná moc k podepisování

-

podepisuje-li za účastníka ZŘ osoba oprávněná k zastupování účastníka ZŘ na
základě plné moci, předloží v nabídce účastník ZŘ plnou moc, ze které musí být
zřejmé, k jakým konkrétním úkonům je osoba oprávněná k zastupování účastníka ZŘ
zmocněna a platnost této plné moci.

15.2.4 Prokázání kvalifikace
- dle bodu 10 ZD
- doklady k prokázání kvalifikace v případě, že je kvalifikace prokazována
prostřednictvím jiných osob – poddodavatelů - zařadit za příslušnou část
prokazované kvalifikace
15.2.5 Seznam poddodavatelů účastníka ZŘ

-

kvalifikační doklady poddodavatelů, je-li kvalifikace požadována dle bodu 11
ZD

15.2.6 Návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 7 ZD) v listinné podobě, který obsahuje:
- viz bod 13.2 ZD
15.2.7 Ostatní doklady a přílohy

16.

Závěrečné informace
a) zadavatel si vyhrazuje zrušení zadávacího řízení bez udání důvodů, a to až do doby
uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
b) otevírání obálek ani posuzování a hodnocení nabídek se dodavatelé neúčastní
c) zadavatel předložené nabídky dodavatelům nevrací
d) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené účastníky ZŘ v nabídkách
e) účastník ZŘ ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a
zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na
provedení a výsledky zadávacího řízení
f) zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka
ZŘ z účasti v zadávacím řízení jeho uveřejněním na profilu zadavatele
g) zadavatel si vyhrazuje právo na uveřejnění oznámení o výběru dodavatele na profilu
zadavatele
h) zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího
řízení na profilu zadavatele

V Kopřivnici dne 4.7.2018

v.z.
Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Šmíd
Datum: 04.07.2018 07:27:11 +02:00

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru ORM
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