Výzva

Statutární město Ostrava
magistrát

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu a v souladu s Metodickým pokynem
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.
Název veřejné zakázky:

Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených
SMO imobilním osobám (PD+AD+IČ)

Druh veřejné zakázky:

Služby

Název zadavatele:

Statutární město Ostrava

IČ 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

Č.j.:

SMO/352766/16/VZKÚ/Jur

Sp.zn:

S-SMO/327031/16/VZKÚ/2

I.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektových dokumentací pro vydání
územního rozhodnutí, projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a projektových
dokumentací pro provádění stavby (dále jen „projektové dokumentace“) pro každou stavbu zvlášť v rámci
akce „Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám“, a to
pro:
- Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, p.o., se sídlem: Ostrčilova 19/2925,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava;
- Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o., se sídlem: M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava
– Poruba;
- Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o., se sídlem: ul. Polská 1624/4, 708 00 Ostrava –
Poruba;
- Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o., se sídlem: Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava Zábřeh;
- Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., se sídlem: Korunní 49, 709
12 Ostrava - Mariánské Hory;
- Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., Středisko turistiky, se
sídlem: B. Martinů 17, 708 00 Ostrava - Poruba;
- Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., Středisko přírodovědy, se
sídlem: Čkalovova 10, 708 00 Ostrava – Poruba; (dále jen „stavby“) v obci Ostrava.
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy staveb pro vydání
pravomocných územních rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení, výkon autorského dozoru po
dobu realizace staveb a vypracování plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích, včetně
průběžné aktualizace (dále jen "BOZP") a výkonu koordinátora BOZP při přípravě projektových
dokumentací.
Projektové dokumentace budou zpracovány podle „Podkladů“ uvedených v příloze č. 4 této výzvy a v
souladu s vyhláškou č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
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užívání staveb, v požadavcích na řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu. Cílem dokumentací je
najít ekonomické, praktické a technicky nejvhodnější řešení při návrzích ramp, šikmých schodišťových či
vertikálních plošin (popř. schodolezů), úprav komunikačních prostor, dveří atd. k snadnému a bezpečnému
pohybu imobilních osob v budovách příspěvkových organizací.
Celkové předpokládané rozpočtové náklady staveb jsou: cca 7 mil. Kč bez DPH.
U této veřejné zakázky se předpokládá spolufinancování ze strukturálních fondů EU
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“)
administrovaného prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR“).
Podrobná specifikace plnění předmětu veřejné zakázky je uvedena v požadavcích na obsah smlouvy příloha č. 1 této výzvy.
II.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Práce na realizaci předmětu veřejné zakázky se předpokládají ihned po podpisu smlouvy v termínech
uvedených v části B. čl. II. Požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele - příloha č. 1 výzvy.
Projektové dokumentace budou předány v místě sídla zadavatele.
III.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria:
- nejnižší nabídková cena bez DPH
IV.

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma sazeb DPH.
V.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu samostatně.
Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude cenou nejvýše přípustnou a bude
zpracována v souladu s touto výzvou a v členění dle Požadavků na obsah smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky v české měně v členění: nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.
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 ze strany zadavatele.
VI.

Obchodní podmínky

Jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Požadavky na obsah smlouvy.
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Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii listinné formě, v českém jazyce.
Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku výzvy.
1.

Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 této výzvy.

2.

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

3.

Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu VIII. výzvy.

4.

Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou č. 1
této výzvy. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to
stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným
oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu
obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.

Součástí nabídky musí být prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě podepsané
oprávněnou osobou – příloha č. 3 výzvy

6.

CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy) a tabulkové části nabídky v
editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel. CD – ROM bude
vložen do uzavíratelné obálky, která bude přilepena na zadní straně nabídky (zevnitř).

7.

Ostatní

VIII.

Kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady:




příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky zejména na projektovou
činnost ve výstavbě,
aktuální výpis z obchodního rejstříku, jste-li do tohoto rejstříku zapsáni,
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby vydané Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Tento doklad bude doplněn o prohlášení dodavatele, ze kterého bude vyplývat, zda je osoba
zabezpečující příslušnou odbornou způsobilost ve vztahu k dodavateli v pracovněprávním či jiném
obdobném vztahu. V opačném případě bude doložena smlouva se subdodavatelem.

Tyto doklady budou doloženy v kopiích.
IX.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 06.10.2016 do 9:00 hodin.
Místem pro podání nabídky je Magistrát města Ostravy, odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí,
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Nabídku lze podat poštou nebo osobně tamtéž, kancelář č. 225a, 2.
poschodí, tel. 599 443 256, v pracovních dnech: pondělí až čtvrtek od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00
hod. do 15:00 hod., pátek od 8:00 hod. do 11:30 hod.
X.

Další podmínky a požadavky zadavatele

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Nabídka uchazeče bude doručena v uzavřené obálce, která bude opatřena na uzavření razítkem, popř.
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jinými identifikačními údaji, a bude označena: Veřejná zakázka – „Zpřístupnění školských
příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám (PD+AD+IČ)“ – neotvírat!
3. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku uchazeče, jehož cena bude posouzena jako
mimořádně nízká.
5. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena.
6. Předpokládané náklady této veřejné zakázky: 935.966,- Kč bez DPH.
XI.

Dodatečné informace

Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Poskytované dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou zadavatelem uveřejňovány na profilu
zadavatele – https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11351
XII.

Přílohy



Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 1



Krycí list – příloha č. 2



Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3



Podklady – příloha č. 4

V Ostravě, dne 22.09.2016

…….……………….
Ing. Eva Seborská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí
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