Zadávací podmínky

Statutární město Ostrava
magistrát

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
k veřejné zakázce malého rozsahu
Název veřejné zakázky:

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce
(DÚR+IČ)_II.

Název zadavatele:

Statutární město Ostrava

IČO zadavatele:

00845451

Kontaktní adresa zadavatele:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Lenka Jurníčková

Telefon:

+420 599 442 035

E-mail:

ljurnickova@ostrava.cz

I.

Vymezení předmětu veřejné zakázky (služba)

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace stavby pro
vydání územního rozhodnutí vč. výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního
rozhodnutí ke stavbě „Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce“ na rozhraní dvou městských
obvodů Mariánské hory a Hulváky, Nová Ves, obec Ostrava (dále jen „stavba“).
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je investiční záměr zpracovaný Architektonickou
kanceláří ARKOS s.r.o., IČO: 47678798, se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava ve spolupráci se společností ZAHRADA Olomouc s.r.o., IČO: 48395013, se sídlem: Železniční
469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc (příloha č. 5 Zadávacích podmínek).
Účelem stavby je rekultivovat vegetaci a rekonstruovat komunikace pro pěší tak, aby území mohlo sloužit
občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu vyžití. Charakter stavby je z hlediska druhů
stavebních prací velmi různorodý, základním prvkem však bude realizace opatření směřujících k
radikálnímu zlepšení stavu vegetace v řešeném území, doplnění o nové trasy veřejného osvětlení podél
hlavních komunikací pro pěší, úprava komunikace ul. Novoveské zaslepením a vybudováním cyklostezky,
vybudování chodníků a zpevněných ploch, revitalizace rybníků, výstavba hospodářského objektu, výstavba
lávky nad mokřadem, výstavba restaurace „Malé Benátky“, lávky přes ulici 28. října a přes ulici Plzeňskou
a doplnění lesoparku o pobytovou louku, lesní aktivity, herní prvky a venkovní mobiliář respektující přírodě
blízký charakter.
Celkové předpokládané rozpočtové náklady stavby jsou: cca 128,4 mil. Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí: 1.893.024,- Kč bez DPH.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v přílohách těchto zadávacích podmínek.
II.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky na základě:
- nejnižší nabídkové ceny bez DPH
III.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky a obchodní podmínky

1. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude cenou nejvýše přípustnou.
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a
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nabídková cena celkem včetně DPH a bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a
v členění dle Požadavků na obsah smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky.
2. Platební podmínky
Zálohy nejsou přípustné.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli.
Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Požadavcích na obsah smlouvy.
3. Obchodní podmínky
Jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek – Požadavky na obsah smlouvy, které dodavatel
doplní dle požadavků zadavatele.
IV. Požadavky na kvalifikaci
1. Profesní způsobilost splní dodavatel doložením:


příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu veřejné zakázky na projektovou
činnost ve výstavbě,

 výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje (ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky).
2. Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel doložením:
a) seznamu min. 3 služeb poskytnutých za poslední 3 roky s uvedením ceny, doby a kontaktních
údajů na objednatele (včetně telefonického kontaktu). Za služby obdobného charakteru jsou
považovány:
- min. 2 projekty dopravních staveb na úrovni zpracování dokumentace pro územní řízení,
přičemž alespoň jedna z těchto staveb zahrnovala realizaci mostu s investičními náklady
min. 15 mil. Kč bez DPH/1 zakázka;
- min. 1 projekt revitalizace zeleně na úrovni zpracování dokumentace pro územní řízení
s investičními náklady min. 2 mil. Kč bez DPH/1 zakázka.
Dodavatel použije přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek.
b) seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a zajišťovat kontrolu kvality.
Seznam techniků bude obsahovat minimálně následující osoby:
 hlavní architekt (zodpovědná autorizovaná osoba) – s minimálně 5 letou praxí při projektování
architektury a krajinářské architektury, s osvědčením o odborné způsobilosti vydané Českou
komorou architektů ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro
obor „krajinářská architektura, nebo se všeobecnou působností“;
 inženýr I. (autorizovaná osoba) – s minimálně 5 letou praxí při projektování staveb vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, s osvědčením o odborné způsobilosti vydané Českou
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro obor „stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství“;
 inženýr II. (autorizovaná osoba) – s minimálně 5 letou praxí při projektování pozemních staveb,
s osvědčením o odborné způsobilosti vydané Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pro obor „pozemní stavby“;
 inženýr III. (autorizovaná osoba) – s minimálně 5 letou praxí při projektování dopravních
staveb, s osvědčením o odborné způsobilosti vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, pro obor „dopravní stavby“;
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 inženýr IV. (autorizovaná osoba) - s minimálně 5 letou praxí při projektování staveb pro
plnění funkce lesa, s osvědčením o odborné způsobilosti vydané Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „stavby pro plnění funkce lesa“;
 inženýr V. (autorizovaná osoba) – s minimálně 5 letou praxí při projektování mostních a
inženýrských konstrukcí, s osvědčením o odborné způsobilosti vydané Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pro obor „mosty a inženýrské konstrukce“.
Dodavatel použije přílohu č. 6 zadávacích podmínek. Přílohou seznamu budou dodavatelem doložena
čestná prohlášení jednotlivých osob o praxi v oboru a požadovaná osvědčení podle stanovených
podmínek. Z předložených informací bude dále vyplývat, zda je příslušná osoba ve vztahu
k dodavateli v pracovně právním vztahu či jiném obdobném vztahu. V opačném případě bude doložen
písemný závazek této osoby k poskytnutí služeb, ke kterým se prokazovaná kvalifikace vztahuje.
V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, požaduje zadavatel předložení
písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
V.

Požadavky na způsob zpracování nabídky

1. Nabídka bude předložena písemně v jednom originále, v listinné podobě a v českém jazyce.
2. Dodavatel použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávacích
podmínek:
2.1 Krycí list nabídky. Pro sestavení Krycího listu dodavatel použije přílohu č. 2 těchto zadávacích
podmínek.
2.2 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
2.3 Doklady, jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku IV. těchto zadávacích
podmínek (tyto doklady budou doloženy v kopiích).
2.4 Návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou
č. 1 těchto zadávacích podmínek. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou
podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá
dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva
nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
2.5 Prohlášení dodavatele o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 těchto zadávacích
podmínek. Prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a to stanoveným
způsobem (oprávnění k podpisu – viz bod. 2.4 tohoto článku zadávacích podmínek).
2.6 CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy vč. příloh) a tabulkové části
nabídky v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS WORD, MS EXCEL.
CD nosič bude vložen do uzavíratelné obálky, která bude přilepena na zadní straně nabídky
(zevnitř).
2.7 Ostatní.
VI. Lhůta a místo pro podání nabídek
1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 10.07.2017 do 9:00 hodin.
2. Místo pro podání nabídek: nabídka dodavatele bude doručena v uzavřené obálce, opatřené adresou
dodavatele a označené: Veřejná zakázka „Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce
(DÚR+IČ) _II.“- neotvírat! na adresu:
Magistrát města Ostravy
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odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
nebo osobně tamtéž, kancelář č. 226, 2. poschodí, tel. +420 599 443 051, v pracovních dnech: pondělí až
čtvrtek od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. a pátek od 8:00 hod. do 11:30 hod.
VII. Další podmínky a požadavky zadavatele
1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku dodavatele, jehož cena bude posouzena jako
mimořádně nízká.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
VIII. Přílohy
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Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 1
Krycí list nabídky – příloha č. 2
Prohlášení dodavatele o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3
Seznam služeb – příloha č. 4
Investiční záměr zpracovaný Architektonickou kanceláří ARKOS s.r.o. ve spolupráci se společností
ZAHRADA Olomouc s.r.o. – příloha č. 5



Seznam techniků – příloha č. 6

