Výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace
Revitalizace centra města Kopřivnice - zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP – II.

Výzva k podání nabídek
a textová část zadávací dokumentace

REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE - ZAJIŠTĚNÍ
ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY A
KOORDINÁTORA BOZP – II.

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“) zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle ustanovení § 53 zákona.

Zadavatel Město Kopřivnice tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky.
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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Revitalizace centra města Kopřivnice - zajištění
činnosti technického dozoru stavby a koordinátora
BOZP – II.

Druh veřejné zakázky:

služby

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:

Město Kopřivnice

Adresa zadavatele:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO/DIČ zadavatele:

00298077 / CZ00298077

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Ing. Miroslav Kopečný, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.koprivnice.cz/

2.

INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Místo pro podání nabídek:

Prostřednictvím elektronického nástroje na adrese:
https://zakazky.koprivnice.cz/

Zahájení zadávacího řízení:

27. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek:

16. 7. 2019 v 10:00

Další informace lze získat:

U kontaktní osoby zadávacího řízení

3.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Smluvní zástupce zadavatele:

Public Market Advisory s.r.o.

Kontaktní adresa:

Lipová 906/1, 602 00 Brno

IČO/DIČ:

023 22 021 / CZ02322021

Kontaktní osoba:

JUDr. Michal Šilhánek

Telefon:

+420 602 162 198

E-mail:

m.silhanek@pmadvisory.cz

Smluvní zástupce zadavatele se podílel na zpracování textové části zadávací dokumentace v
rozsahu stanoveném zadavatelem. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, včetně
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podání nabídek, bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje EZAK případně prostřednictvím datových schránek nebo e-mailu (vyjma nabídek, které musí být
doručeny prostřednictvím elektronického nástroje).
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4.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1.1. Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž
předmětem je provádění služeb dle požadavků zadavatele.
4.1.2. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Příkazní smlouvy, přičemž službou se
rozumí výkon funkce Technického dozoru investora a Koordinátora bezpečnosti práce,
a to ve vztahu k níže uvedenému projektu.
Revitalizace centra města Kopřivnice
Stavba bude realizována zejména na stávajících pozemcích ve vlastnictví města
Kopřivnice, které určují stávající rozložení pochůzích a shromažďovacích ploch před
kulturním domem města. Vzhledem k jasně vymezené ploše mezi stávající zástavbou
však stavba okrajově zasahuje i do soukromých pozemků. Součástí stavebních úprav
je i rekonstrukce a rozšíření parkoviště na ul. Obránců míru.
Území se nachází v mírně svažitém terénu, jehož výškové rozdíly vyrovnávají terénní
schodiště a plochy zeleně. Stavba vyvolává řadu přeložek sítí technické infrastruktury,
řeší problematiku zatrubnění části vodoteče Kopřivnička i výsadbu nové zeleně.
Jde o centrální zónu funkčně propojující sídlo Městského úřadu, kulturní dům a
obchodní centrum. Navržené řešení zahrnuje komunikační, shromažďovací i relaxační
zóny, řešení se dotýká také ploch pro parkování vozidel a technické zásobování
objektů.
Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu povýšení hodnoty daného místa,
zvýšení bezpečnosti účastníků provozu v dané lokalitě.
4.1.3. Předmět stavebních prací, které budou dozorovány je blíže specifikován v projektové
dokumentaci pro provedení stavby vyhotovené společností Dopravoprojekt Ostrava
a.s., se sídlem Masarykovo nám.5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 427
67 377.

4.2.

MÍSTO PLNĚNÍ

4.2.1. Kopřivnice – kód ZÚJ 599565, Moravskoslezský kraj – kód NUTS CZ080.

4.3.

DOBA PLNĚNÍ

4.3.1. Předpokládaná doba výkonu služeb – 30 měsíců (28 měsíců po dobu realizace stavby, 2
měsíce po dokončení stavby).
4.3.2. Zahájení: 09/2019 (předpoklad).

5.

KLASIFIKACE DLE CPV

5.1.

CPV
Hlavní CPV kód:
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71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
Doplňující CPV kód:
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71520000-9 - Stavební dohled
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací

6.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

6.1.1. Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
6.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74
odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
6.1.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
6.1.4. Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokazuje
dodavatel v nabídce předložením:
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a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f)výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.

6.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

6.2.1. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
6.2.2. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem
tohoto zadávacího 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, obor činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků,

-

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.2.3. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže
dodavatel předložením dokladu osvědčujícího, že je odborně způsobilý nebo disponuje
osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění
veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
Zadavatel požaduje k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, aby účastník doložil
autorizaci udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, a to pro obory:
-

autorizace v oboru Pozemní stavby

-

autorizace v oboru Dopravní stavby

-

autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
(vodohospodářské stavby)

-

autorizace v oboru Mostní a inženýrské konstrukce

-

autorizace v oboru Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení
staveb

-

autorizace v oboru Statika a dynamika staveb
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-

autorizace v oboru Městské inženýrství

Dále zadavatel požaduje k prokázání tohoto technického kvalifikačního předpokladu,
aby uchazeč doložil doklad prokazující jeho odbornou způsobilost v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
- osvědčení pro výkon činnosti koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6.2.4. Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

6.3.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

6.3.1. Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm.
b), c) a d) zákona.
6.3.2. Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejích poskytnutí
a identifikačních údajů objednatele.
Požadovaná minimální úroveň:
2 zakázky spočívající v činnosti technického dozoru investora (dál jen TDI) u realizace
stavebních prací, spočívajících v revitalizaci veřejného prostranství včetně realizace
zpevněných ploch (např. chodníky, komunikace) v intravilánu obce (města), ve
finančním objemu min. 50 000 000 Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za každou
zakázku, přičemž součástí alespoň jedné z nich musely být i pozemní objekty (pozemní
stavby realizované ve veřejném prostranství).
2 zakázky spočívající v činnosti koordinátora BOZP u realizace stavebních prací,
spočívajících v revitalizaci veřejného prostranství včetně realizace zpevněných
ploch (např. chodníky, komunikace) v intravilánu obce (města), ve finančním
objemu min. 30 000 000 Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za každou zakázku.
Jestli-že jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky, lze
tuto referenci použít pro prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je
však nutné ze strany dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou
referencí prokazuje a v jakém rozsahu. Dodavatel tedy prokáže všechny výše uvedené
požadavky minimálně 2 referenčními zakázkami.
Způsob prokázání:
Seznam zakázek obdobného charakteru dle výše uvedené specifikace. Seznam
zakázek obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka či za něj. Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, účastník je
povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel,
a to minimálně formou čestného prohlášení.
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6.3.3. Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejích poskytnutí
a identifikačních údajů objednatele.
Požadovaná minimální úroveň:
1 zakázka spočívající v činnosti TDI u realizace stavebních prací, spočívajících ve
výstavbě vodohospodářských staveb a děl zahrnující např. retenční nádrže, zatrubnění,
úpravy vodních toků, stavby k zavlažování, přeložky vodovodů, ve finančním objemu
min. 3 000 000,- Kč bez DPH (investiční náklady projektu).
1 zakázka spočívající v činnosti TDI u realizace stavebních prací, spočívajících v
novostavbě nebo rekonstrukce mostu, ve finančním objemu min. 3 000 000 Kč bez
DPH (investiční náklady projektu).
Jestli-že jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky, lze
tuto referenci použít pro prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je
však nutné ze strany dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou
referencí prokazuje a v jakém rozsahu. Dodavatel tedy prokáže všechny výše uvedené
požadavky minimálně 1 referenční zakázkou.
Způsob prokázání:
Seznam zakázek obdobného charakteru dle výše uvedené specifikace. Seznam
zakázek obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka či za něj. Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, účastník je
povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel,
a to minimálně formou čestného prohlášení.
6.3.4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže
dodavatel předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality
nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Požadovaná minimální úroveň:
Funkce Technický dozor investora – vedoucí týmu – 1 osoba
Funkce Zástupce technického dozoru investora – 1 osoba
Funkce Technický dozor investora – specialista pro mostní konstrukce – 1 osoba
Funkce Technický dozor investora – specialista pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství – 1 osoba
Funkce Specialista rozpočtář (kontrola fakturace a dodatečných prací) – 1 osoba
Funkce Vedoucí koordinátor BOZP – 1 osoba
Funkce Zástupce vedoucího koordinátora BOZP – 1 osoba
Způsob prokázání:
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Seznam techniků či technických útvarů ve formě čestného prohlášení, který bude
zahrnovat všechny výše uvedené funkce. Tento seznam bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj.
Tato osoba bude výslovně uvedena ve smlouvě o dílo a bude povinna se podílet
na plnění veřejné zakázky dle své funkce.
6.3.5. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže
dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k
požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu
k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak
ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Požadovaná minimální úroveň:
Technický dozor investora – vedoucí týmu
• VŠ vzdělání stavebního směru
• praxe na této pozici v délce minimálně 8 let
• autorizace – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
• zkušenost s obdobnými zakázkami – 2 zakázky spočívající v činnosti TDI u
realizace stavebních prací, spočívajících v revitalizaci veřejného prostranství
včetně realizace zpevněných ploch (např. chodníky, komunikace)
v intravilánu obce (města), ve finančním objemu min. 40 000 000 Kč bez DPH
(investiční náklady projektu) za každou zakázku.

Zástupce technického dozoru investora
• vzdělání stavebního směru
• praxe na této pozici v délce minimálně 5 let
• autorizace pro dopravní stavby
• zkušenost s obdobnými zakázkami – 2 zakázky spočívající v činnosti TDI (nebo
jeho zástupce) u realizace dopravních staveb v intravilánu obce (města) ve
finančním objemu min. 20 000 000 Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za
každou zakázku

Technický dozor investora – specialista pro mostní konstrukce
• vzdělání stavebního směru
• praxe při realizaci TDI v délce minimálně 5 let
• autorizace Mostní a inženýrské konstrukce
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• zkušenost s obdobnými zakázkami – 1 zakázka spočívající v činnosti TDI (nebo
jeho zástupce) u realizace novostavby nebo rekonstrukce mostu, ve finančním
objemu min. 5 000 000 Kč bez DPH (investiční náklady projektu).

Technický dozor investora – specialista pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství
• vzdělání stavebního směru
• praxe při realizaci TDI v délce minimálně 5 let
• autorizace stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
• zkušenost s obdobnými zakázkami – 2 zakázky spočívající v činnosti TDI u
výstavby vodohospodářských staveb a děl zahrnující např. retenční nádrže,
zatrubnění, úpravy vodních toků, stavby k zavlažování, přeložky vodovodů, ve
finančním objemu min. 4 000 000 Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za
každou zakázku.

Specialista rozpočtář (kontrola fakturace a dodatečných prací)
• vzdělání stavebního směru
• praxe v délce minimálně 5 let v investiční výstavbě při tvorbě položkových
rozpočtů stavebních prací
zkušenost s obdobnými zakázkami – 3 zakázky spočívající v kontrole fakturace a
dodatečných prací u realizace stavebních prací.

Vedoucí koordinátor BOZP
• VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
• praxe na této pozici v délce minimálně 5 let
• Platné osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, vydaného dle zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
• zkušenost s obdobnými zakázkami – 2 zakázky spočívající v činnosti
koordinátora BOZP u realizace stavebních prací, spočívajících v revitalizaci
veřejného prostranství včetně realizace zpevněných ploch (např.
chodníky, komunikace) v intravilánu obce (města), ve finančním objemu
min. 30 000 000,- Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za každou zakázku,
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přičemž z těchto zakázek musí alespoň jedna zakázka zahrnovat výstavbu
pozemních objektů.

Zástupce vedoucího koordinátora BOZP
• VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
• praxe na této pozici v délce minimálně 4 roky
• Platné osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, vydaného dle zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
• zkušenost s obdobnými zakázkami – 1 zakázka spočívající v činnosti
koordinátora BOZP u realizace stavebních prací, spočívajících v novostavbě
nebo rekonstrukci mostu, ve finančním objemu min. 5 000 000 Kč bez DPH
(investiční náklady projektu).

Pozn.: Pozici technického dozoru investora a pozici jeho zástupce nemůže vykonávat
tatáž osoba. Pozici vedoucího koordinátora BOZP a jeho zástupce nemůže vykonávat
tatáž osoba.
Způsob prokázání:
Doklad prokazující VŠ nebo SŠ či jiné vzdělání, doklad o autorizaci či jiném oprávnění,
strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující praxi, zkušenost s
obdobnými zakázkami (u těchto bude uvedeno: období realizace, cena, kontakt na
objednatele, vykonávaná funkce na dané zakázce), další doklady dle specifikace
uvedené výše.

6.4.

PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

6.4.1. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující
základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky.
6.4.2. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení je
obsažen v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
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7.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1.1. Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné
zakázky, a to formou textu příkazní smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou
součástí jsou uvedené podmínky. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou
určeny k vyplnění. Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených)
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat
pozměněný obsah smlouvy mimo místa určená k vyplnění, může být ze soutěže
vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

8.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1.1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní částkou
v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a absolutní částku v Kč včetně DPH. Zadavatel
požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné
zakázky v Kč, a to v následujícím členění:
Úplata za činnost podle čl. VI odst. 1
závazného návrhu smlouvy (přílohy č. 1
zadávací dokumentace):
1.

Paušální úplata dle čl. VI odst. 1 návrhu
smlouvy za 1 měsíc

2.

Paušální úplata dle čl. VI odst. 1 návrhu
smlouvy za 30 měsíců (tedy řádek 1*30)

Nabídková
cena bez
DPH

Výše
DPH

Nabídková
cena
včetně DPH

8.1.2. Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími
přílohami v závazném návrhu smlouvy o dílo, který bude součástí nabídky.
8.1.3. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit
nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
8.1.4. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné
a včasnému provedení příslušné části zakázky. Nabídková cena
předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do
platnosti.

9.

k řádnému
obsahuje
obsahuje
konce její

HODNOTICÍ KRITÉRIA

9.1.1. Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky.
9.1.2. Základní hodnotící kritérium se dělí do dílčích kritérií dle následující tabulky:
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č. dílčího
kritéria

popis kritéria

váha v %

1.

Nabídková cena za měsíc poskytování služeb v Kč
bez DPH

60

2.

Kvalifikace a zkušenosti osob plnících veřejnou
zakázku

40

9.1.3. 1. kritérium: Nabídková cena za měsíc poskytování služeb v Kč bez DPH. Hodnotí se
celková nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
9.1.4. 2. kritérium: Kvalita realizačního týmu. V tomto dílčím hodnotícím kritériu se bude
hodnotit kvalita 3 stanovených členů realizačního týmu.
9.1.5. Dodavatelé předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje a
doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria
ekonomické výhodnosti nabídky:
K 1. dílčímu kritériu: Dodavatelem vyplněné údaje v návrhu smlouvy.
K 2. dílčímu kritériu: Dodavatelem vyplněné údaje v podkladech hodnocení realizačního
týmu, včetně příloh (příloha č. 3 zadávací dokumentace).
9.1.6. Způsob hodnocení nabídek dodavatelů podle dílčích kritérií
1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH
bodovací metodou. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH bude hodnocena podle její
absolutní výše a přepočtena vahou dílčího hodnotícího kritéria. Bodové hodnocení
bude vypočteno podle vzorce:

počet bodů = 100 x

nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH
x 0,6
hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit kvalitu realizačního týmu bodovací metodou, a to
tak, že sečte jednotlivé body získané dle klíče uvedeného dále, s přepočtením vahou
dílčího hodnotícího kritéria. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

počet bodů = 100 x

hodnocený celkový počet získaných bodů
x 0,4
nejvyšší celkový počet získaných bodů

9.1.7. Bodové hodnocení kvality jednotlivých členů realizačního týmu vyplývá následovně:
V rámci tohoto kritéria uchazeč předloží životopisy osob, prostřednictvím kterých hodlá
plnit veřejnou zakázku. Životopisy budou obsahovat seznam projektů, kterých se daná
osoba účastnila a rovněž popis a délku praxe v příslušném oboru. Bude se jednat o
osoby na pozici:
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a)

Technický dozor investora – vedoucí týmu
(váha subkritéria 60 %)

b)

Zástupce technického dozoru investora
(váha subkritéria 20 %)

c)

Technický dozor investora – specialista vodohospodářské stavby
(váha subkritéria 20%)

V rámci subkritéria a) bude zadavatel hodnotit počet projektů pozemních staveb
ukončených za posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se hodnocená
osoba účastnila jakožto technický dozor investora (specializace pozemní stavby), a to
nad rámec referenčních zakázek, kterými tato osoba prokazovala kvalifikaci (v
profesním životopise bude jednoznačně rozlišeno, které zakázky budou
prokazovat kvalifikaci a které budou součástí hodnocení). V rámci hodnocení
budou brány v potaz pouze pozemní stavby v hodnotě nad 40 mil. Kč bez DPH a to dle
níže uvedené metodiky hodnocení:
pozemní stavby 40 – 80 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 5 bodů
pozemní stavby nad 80 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 10 bodů
Maximální počet bodů, kterých může uchazeč dosáhnout je 100 bodů, což je plný počet
bodů v rámci tohoto subkritéria. Případné další stavby po dosažení hranice 100 bodů již
nebudou počítány.
Nejvýhodnější nabídka má maximální počet dotčených projektů.
Zadavatel bude při hodnocení brát v potaz pouze ty projekty, které byly úspěšně
dokončeny za posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se hodnocená
osoba účastnila jakožto technický dozor investora (specializace pozemní stavby).

V rámci subkritéria b) bude zadavatel hodnotit počet projektů dopravních staveb
ukončených za posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se hodnocená
osoba účastnila jakožto technický dozor investora (specializace dopravní stavby), a to
nad rámec referenčních zakázek, kterými tato osoba prokazovala kvalifikaci (v
profesním životopise bude jednoznačně rozlišeno, které zakázky budou
prokazovat kvalifikaci a které budou součástí hodnocení). V rámci hodnocení
budou brány v potaz pouze dopravní stavby v hodnotě nad 20 mil. Kč bez DPH a to dle
níže uvedené metodiky hodnocení:
dopravní stavby 20 – 50 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 5 bodů
dopravní stavby nad 50 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 10 bodů
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Maximální počet bodů, kterých může uchazeč dosáhnout je 100 bodů, což je plný počet
bodů v rámci tohoto subkritéria. Případné další stavby po dosažení hranice 100 bodů již
nebudou počítány.
Nejvýhodnější nabídka má maximální počet dotčených projektů.
Zadavatel bude při hodnocení brát v potaz pouze ty projekty, které byly úspěšně
dokončeny za posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se hodnocená
osoba účastnila jakožto technický dozor investora (specializace dopravní stavby).

V rámci subkritéria c) bude zadavatel hodnotit počet vodohospodářských projektů
(staveb) ukončených za posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se
hodnocená osoba účastnila jakožto technický dozor investora (specializace
vodohospodářské stavby), a to nad rámec referenčních zakázek, kterými tato osoba
prokazovala kvalifikaci (v profesním životopise bude jednoznačně rozlišeno,
které zakázky budou prokazovat kvalifikaci a které budou součástí hodnocení). V
rámci hodnocení budou brány v potaz pouze stavby, u kterých byla realizována
vodohospodářská stavba v hodnotě nad 4 mil. Kč bez DPH (hodnota realizované
stavby v rámci doložené zakázky) a to dle níže uvedené metodiky hodnocení:
vodohospodářská stavba 4 – 20 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 5 bodů
vodohospodářská stavba nad 20 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 10 bodů
Maximální počet bodů, kterých může uchazeč dosáhnout je 100 bodů, což je plný počet
bodů v rámci tohoto subkritéria. Případné další stavby po dosažení hranice 100 bodů již
nebudou počítány.
Nejvýhodnější nabídka má maximální počet dotčených projektů.
Zadavatel bude při hodnocení brát v potaz pouze ty projekty, které byly úspěšně
dokončeny.
Dosažený počet bodů v rámci jednotlivých subkritérií bude následně vynásoben
procentuální vahou daného subkritéria. Tyto body budou pak sečteny a bude dále
postupováno dle bodu 9.1.6., 2. kritérium.

10.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

10.1. DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ OSOBY, KTERÁ PODEPSALA NÁVRH SMLOUVY
10.1.1. Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh příkazní
smlouvy , zastupovat účastníka (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis
z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc).

10.2. SEZNAM PODDODAVATELŮ
10.2.1. Účastník je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít
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poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka
nebude plněna prostřednictvím poddodavatele).
10.2.2. Zadavatel upozorňuje, že si vyhrazuje právo, že výkon pozice technického dozoru
investora – vedoucího týmu, nesmí být plněna poddodavatelsky.
10.2.3. Vzor seznamu poddodavatelů je obsažen v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

10.3.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJISTNÉ SMLOUVĚ

10.3.1. Součástí nabídky musí být čestné prohlášení, že je účastník připraven předložit
pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v minimální výši
5 mil. Kč za jednu pojistnou událost.

11.

JISTOTA

11.1.1. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 41 zákona, aby účastníci k zajištění
plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytli jistotu ve výši
uvedené níže, a to jednou z forem stanovených v § 41 odst. 3 zákona: složení peněžní
částky na účet zadavatele č.: 6015-1767241349/0800, variabilní symbol: = IČO
DODAVATELE, vedený u České spořitelny, a.s. (dále jen „peněžní jistota“) nebo
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Poskytne-li účastník jistotu formou
složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši
jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí jistoty. Účastník v nabídce dále uvede
bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po
jejím uvolnění. Poskytne-li účastník jistotu formou bankovní záruky či formou pojištění
záruky, musí být originál záruky předložen zadavateli nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídky jako součást nabídky účastníka. V takovém případě je účastník povinen
zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty dle § 40 zákona.
11.1.2. Originál bankovní záruky či pojištění záruky nebo doklad o složení jistoty bude součástí
nabídky,
11.1.3. Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných
peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele
a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před
koncem zadávací lhůty.
11.1.4. Zadavatel stanovuje dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona povinnost účastníka složit jistotu
ve výši 40.000 Kč.
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12.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

12.1. OBECNÉ POŽADAVKY
12.1.1. Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek.
12.1.2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty, u kterých zadavatel požaduje
podpis, budou podepsány ručně a naskenovány, nebo budou opatřeny elektronickým
podpisem dotyčné osoby. Prostý sken bankovní záruky se nepovažuje za originál
bankovní záruky.
12.1.3. Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní
adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu
dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány
dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění nebo doplnění
údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny apod.).
12.1.4. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující
zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací;
taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění
podmínek zadání.
12.1.5. Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.koprivnice.cz. Účastník je povinen se řídit pravidly a pokyny
stanovenými provozovatelem elektronického nástroje.
12.1.6. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel.
12.1.7. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za
nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

12.2. STRUKTURA NABÍDKY
12.2.1. Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:
- Krycí list nabídky
- Obsah nabídky
- Doklady k prokázání splnění kvalifikace
- Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele
(pokud nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku)
- Návrh smlouvy včetně příloh (položkový rozpočet a časový harmonogram)
- Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím
poddodavatelů
- Čestné prohlášení o pojistné smlouvě
- Případné další dokumenty

13.

LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

13.1.1. Lhůta pro podání nabídek končí 16. 7. 2019 v 10:00 hod
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13.1.2. Otevírání nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
13.1.3. Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.

14.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

14.1.1. Vysvětlení zadávacích dokumentace, změna nebo doplnění zadávací dokumentace se
řídí ustanoveními § 98 a 99 Zákona.
14.1.2. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena, a to kontaktní osobě
výběrového řízení (na adresu m.silhanek@pmadvisory.cz), datovou schránkou nebo
prostřednictvím elektronického nástroje.
14.1.3. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
14.1.4. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost
o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.
14.1.5. Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti,
případně související dokumenty, současně všem známým dodavatelům.

15.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

15.1.1. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro
plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
15.1.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem.
15.1.3. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace
o zadání zakázky.
15.1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích
osob.
15.1.5. Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 120 dní.
15.1.6. V případě, že nelze zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4
zákona, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele k
předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
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1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
15.1.7. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).
15.1.8. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.

16.

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

16.1.1. Kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele.
16.1.2. Zadávací dokumentace má následující přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně dokladové části
Příloha č. 2 – Příkazní smlouva
Příloha č. 3 – Editovatelné přílohy
- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení o kvalifikaci
- Seznam poddodavatelů
- Návrh životopisu
V Kopřivnici dne 27. 6. 2019

JUDr.
Michal
Šilhánek
_________________________
Digitálně podepsal JUDr.
Michal Šilhánek
DN: c=CZ, ou=P329679,
cn=JUDr. Michal Šilhánek,
sn=Šilhánek,
givenName=Michal,
serialNumber=P329679
Datum: 2019.06.27 16:36:20
+02'00'

Město Kopřivnice
zastoupeno Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel
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