ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání
veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007 – 2013 (verze 6.00)
Název veřejné zakázky:

Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les
(TDS+BOZP)

Název zadavatele:

Statutární město Ostrava

IČ zadavatele:

00845451

Kontaktní adresa zadavatele:

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Ivana Fatková

Telefon, fax:

599442035, 599442373

E-mail:

ifatkova@ostrava.cz

I.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je výkon technického dozoru stavebníka a funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“), včetně zpracování
Plánu BOZP a jeho průběžné aktualizace při realizaci stavby „Regenerace brownfields - rozšíření
výukového areálu Bělský les“. Podkladem pro realizaci této veřejné zakázky je projektová dokumentace
pro stavební povolení, kterou zpracoval v září 2012 Ing. Pavel Šimek – FLORART a Ing. Tomáš Kročil pod
zak. č.12ZAK0877 (příloha č. 4 této zadávací dokumentace).
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 8.328.846,- Kč bez DPH.
Předpokládá se, že veřejná zakázka bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 –
2013.
Podrobná specifikace veřejné zakázky včetně rozsahu požadovaných úkonů je uvedena v přílohách této
zadávací dokumentace.
II.

Způsob hodnocení nabídek

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

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou. Nabídková cena bude uvedena v české měně
a v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena
celkem včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a v členění dle
požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele.
Platební podmínky:
Zálohy nejsou přípustné.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
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dokladu zadavateli.
Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy ze strany zadavatele.

IV.

Obchodní podmínky

Jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy.
V.

Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné formě, v českém jazyce.
Uchazeč použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.
1.

Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu použijte přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

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 VI.

4.

Písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem.
Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis
z obchodního rejstříku, plná moc). Písemný návrh smlouvy bude zpracován v rozsahu požadavků na
obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou součástí zadávací dokumentace. Smlouva nepodléhá
režimu obchodního tajemství dle §§ 17 – 20 Obchodního zákoníku.

5.

CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy) a tabulkové části nabídky ve
formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel.

6.

Ostatní

VI.
1.

Kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady:

•

příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky, zejména na:
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
- na služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, či
obdobné.

•

aktuální výpis z obchodního rejstříku, jste-li do tohoto rejstříku zapsáni,

•

doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje:
-

-

osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby vydané Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Českou komorou architektů 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.

Tyto doklady budou doplněny o prohlášení dodavatele, ze kterého bude vyplývat, zda je
osoba zabezpečující odbornou způsobilost ve vztahu k dodavateli v pracovněprávním či jiném
obdobném vztahu. V opačném případě bude doložena smlouva se subdodavatelem.
2.
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Technické kvalifikační předpoklady:

 seznam min. 3 významných služeb obdobného charakteru provedených v posledních 3 letech
s uvedením ceny, doby a místa jejich provádění a kontaktních údajů na objednatele (včetně
telefonického kontaktu). Za významné služby obdobného charakteru jsou považovány výkony
technických dozorů u staveb se stavebními náklady min. 3 mil. Kč bez DPH/1zak., přičemž
alespoň u jedné z takto dokladovaných staveb uchazeč kromě výkonu technického dozoru
vykonával také funkci koordinátora BOZP po dobu realizace stavby. Uchazeč použije přílohu č. 3
zadávací dokumentace
Tyto doklady budou doloženy v kopiích.
V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele požaduje zadavatel předložení
smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
VII.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Termín pro doručení nabídek je stanoven nejpozději do pondělí 29.4.2013 do 9.00 hod.
Místo pro podání nabídek: Magistrát města Ostravy, odbor legislativní a právní, Prokešovo nám. 8, Ostrava
PSČ 729 30
VIII.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění: po dobu realizace stavby „Regenerace brownfields - rozšíření výukového areálu Bělský les“
(předpoklad zahájení: červenec 2013 – předpoklad ukončení: říjen 2013).
Místo plnění je dotčená oblast v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle projektové dokumentace, která
je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
IX.

Další podmínky a požadavky zadavatele

1.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

2.

Nabídka uchazeče bude písemná v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude označena:
Veřejná zakázka – „Regenerace brownfields - rozšíření výukového areálu Bělský les
(TDS+BOZP)“ - 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.

Předpokládaná cena této veřejné zakázky činí 350.000,- Kč bez DPH.

7.

S ohledem na výši předpokládaných nákladů se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

X.
•
•
•
•
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Přílohy
Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 1
Krycí list nabídky – příloha č. 2
Seznam významných služeb obdobného charakteru – příloha č. 3
Projektová dokumentace, kterou zpracoval září 2012 Ing. Pavel Šimek – FLORART a Ing. Tomáš
Kročil pod č. zak 12ZAK0877– příloha č. 4 (Přílohy jsou k dispozici na profilu zadavatele
https://verejnezakazky.ostrava.cz/ )

