MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/12207/2020/INV/Jo
V Bohumíně 15. 4. 2020

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace
(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)
„Dopravní terminál v Bohumíně – dodávka cykloboxů“
Zadavatel: Město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27-1721638359/0800
Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177
e-mail: jochimova.lenka@mubo.cz nebo
Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 242
e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz
Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD: Ing. Luisa
Uhlářová, HaskoningDHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, kancelář
Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Mor. Ostrava.
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v
rámci zjednodušeného podlimitního řízení zveřejněného podle Zákona č. 134/2016 Sb., § 53,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
Práva a povinnosti v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí výše uvedeným Zákonem
o zadávání veřejných zakázek v platném a úplném znění.
Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 4442300-1
Druh zakázky: dodávka
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4.860.000,- Kč bez DPH.
Dotační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0013023
Název projektu: Dopravní terminál Bohumín
Zadávací lhůta: dodavatel je svou nabídkou vázán do 31. 8. 2019.

I. Předmět plnění veřejné zakázky
I.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových zařízení pro úschovu kol, tzv.
cykloboxů.
I.2. Specifikace prvků:
-

Umístění 72 ks cykloboxů na zpevněnou plochu vymezenou v projektové dokumentaci
za čekárnou autobusové zastávky.
Materiál provedení není stanoven.
Případné kovové konstrukce cykloboxů budou provedeny v barvě RAL 7016.
Na bočních stranách sestav každé řady cykloboxů bude piktogram (kolo) proveden v
barvě RAL 7035.
Ze 72 cykloboxů bude u 10 cykloboxů provedena elektro zásuvka (a případné elektro
příslušenství) pro možnost nabíjení elektrokol.
Specifikace uzamykání: elektronické zamykání všech boxů s klávesnicí pro zadání
vlastního 4-místného kódu, 24 hodin použití cykloboxu zadarmo, po více než 24
hodinách bude box uzamčen a otevření bude možné za úplatu na místě určeném
zadavatelem – např. městská policie (režim pozdního odemknutí bude řešen v
provozním řádu).

Jiné variantní řešení zadavatel nepřipouští.
I.3. Dodávka a instalace veřejné zakázky „Dopravní terminál v Bohumíně – dodávka
cykloboxů“, bude umístěná na parc. č. 479 v katastrálním území Nový Bohumín.
I.4. Ostatní požadavky na provedení dodávky:
1) Dodavatel musí zajistit omezení hlučnosti na stavbě (omezení staveništního provozu
tak, že práce mohou probíhat denně v době od 7,00 do 19,00 hodin).
2) Dodavatel je povinen v průběhu realizace předmětné dodávky udržovat v čistém stavu
komunikace dotčené stavbou a staveništní dopravou (dle platného zákona o pozemních
komunikacích).
3) Nelze vstupovat a bezdůvodně uskladňovat materiál na sousedních soukromých
pozemcích (parcelách) v okolí vymezené plochy pro dodávku a montáž.
4) Dodavatel je povinen spolupracovat s realizační firmou, které bude realizovat stavbu
„Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul.
Masarykova“.
5) Dodavatel provede výrobní dokumentaci, kterou před realizací odsouhlasí zadavatel.
6) Dodavatel zajistí doložení atestů, technických listů a dokladů o shodě použitých materiálů
a výrobků, dodavatel doloží i ostatní doklady osvědčující jakost, které si objednatel vyžádá.
Dodavatel předá objednateli dokumentaci všech dodávek s atesty, návody na použití, revize
apod. ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v el. podobě ve formátu .pdf.
7) Dodavatel si zajistí případné napojení na el. energii pro svou potřebu a následně provede
úhradu odebraných medií na své náklady. Náklady spojené s připojením a odběrem energií
objednatel nehradí.
8) Zařízení staveniště bude zlikvidováno a prostor vyklizen a vyčištěn nejpozději do 5
dnů od předání a převzetí dokončené dodávky.

II. Dostupnost zadávací dokumentace (§ 96 zákona)
Zadávací dokumentace je zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/.

Součástí zadávací dokumentace je rovněž výkaz výměr obsahující soupis dodávek. Veškeré
požadavky na dodavatele vyplývající ze zadávací dokumentace vč. příloh jsou pro dodavatele
závazné a musí být zahrnuty v nabídce.

III. Vysvětlení zadávací dokumentace (§ 54 a 98 zákona)
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit uveřejněním na profilu zadavatele a to
nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, musí žádost o
vysvětlení doručit alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou podávány prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.
Vysvětlení a odpovědi budou zveřejňovány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

VI. Lhůta plnění veřejné zakázky
Termín dodávky:

do 15 týdnů od písemného vyzvání (předpoklad polovina r. 2021)

V. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů (§ 74, 75, 77, 79 a 86 zákona)
V.1. Prokázáním základní způsobilost dle § 74, odst. (1) zákona se rozumí:
Písm. a) dodavatel nebyl 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 – dodavatel prokáže výpisem
z evidence Rejstříku trestů. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato
právnická osoba, zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Písm. b) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek - dodavatel prokáže potvrzením příslušného finančního úřadu
a čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani.
Písm. c) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění - dodavatel prokáže čestným
prohlášením.
Písm. d) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti - dodavatel prokáže potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení.
Písm. e) dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla
vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele - dodavatel prokáže výpisem z obchodního
rejstříku nebo předložením čestného prohlášení, v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán.
V.2. Prokázáním profesní způsobilost dle § 77 zákona se rozumí:
Odst. (1) dodavatel prokazuje splněné profesní způsobilosti ve vztahu v České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence pokud je v něm
zapsán.

Odst. (2), písm. a) dodavatel předloží doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – předložením živnostenských oprávnění
s předmětem podnikání – výroba, obchod a služby apod.
V. 3. Prokázáním technické kvalifikace dle § 79, odst. (2), písm. a) zákona se rozumí:
Dodavatel doloží seznam min. 3 referenčních dodávek za poslední 3 roky a každá s min.
nákladem 300 tis. Kč (bez DPH). Zadavatel požaduje reference odpovídající předmětu
veřejné zakázky – tj. dodávka cykloboxů – dodavatel prokáže doložením seznamu.
V.4. Prokázaní kvalifikace prostřednictvím poddodavatele (§ 83 zákona):
Prostřednictvím poddodavatele (poddodavatelů) může zadavatel prokázat kvalifikaci a musí
doložit:
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77, odst. (1) zákona
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
- doklady prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele podle § 74, odst.
(1) zákona
- písemný závazek mezi dodavatelem a poddodavatelem k poskytnutí určeného
plnění veřejné zakázky, s nimiž bude dodavatel disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém prokazuje kvalifikaci dodavatele (např.
smlouvy o smlouvě budoucí na provedení dodávky poddodavatelem, apod.).
V.5. Doklady k prokázání kvalifikace dle § 74, 77 a 79 doloží dodavatel kopiemi dokladů nebo
čestným prohlášením.
Dle § 86, odst. (3) vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie
všech dokladů před podpisem smlouvy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, vč.
dokládání potřebných dokladů, které musí být v el. formě.

VI. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude uvedena v kupní smlouvě v české měně v členění na cenu
celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky
včetně nákladů souvisejících.

VII. Kritérium pro hodnocení
Kritériem pro hodnocení jednotlivých nabídek je ekonomická výhodnost nabídek.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Váha hodnotícího kritéria je 100 %.
Ceny předložených nabídek budou seřazeny a nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako
nejvýhodnější.

VIII. Platební podmínky
VIII.1. Zálohy nebudou poskytovány.
VIII.2. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených
dodávek. Po provedeném odsouhlasení zástupcem objednatele, je možno vystavit
zhotovitelem fakturu k proplacení. Splatnost faktury musí být minimálně 30 dnů od jejího
doručení objednateli.
VIII.3. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby
odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí dokončené dodávky.

IX. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, které je přílohou č. 2 zadávací
dokumentace.

X. Záruční podmínky
Záruční doba je pevně stanovena – 36 měsíců.
Záruční doba běží ode dne převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného
protokolu.

XI. Zpracování nabídky dodavatele, obsah nabídky, lhůta, způsob pro podání a
otevírání nabídek
XI.1. Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být
zpracována v českém jazyce. Případné cizojazyčné doklady budou obsahovat překlad do
českého jazyka.
Nabídka musí být seřazena následovně a musí obsahovat:
A)
B)

C)
D)
E)
F)

Identifikační údaje uchazeče vyplněné v krycím listu – příloha č. 1, krycí list bude
opatřen podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku.
Návrh kupní smlouvy – příloha č. 2, který bude podepsán osobou oprávněnou za
uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z Obchodního rejstříku (popř. zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být
v nabídce doložena) a návrh smlouvy bude opatřen otiskem razítka.
Prokázaní kvalifikace dle § 74 zákona – Základní způsobilost.
Prokázaní kvalifikace dle § 77 zákona – Profesní způsobilost.
Prokázání kvalifikace dle § 79 zákona – Technické kvalifikace.
Nabídkový položkový rozpočet díla ve formátu .pdf a .xls a formou výstupu
z rozpočtového softwaru např. .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData.

Dodavatel předkládá v rámci své nabídky kopie výše uvedených dokladů.
Dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované zadavatelem do elektronického nástroje
E-ZAK.
XI.2. Lhůta a místo podání
Maximální lhůta podání:

11. 5. 2020 do 10:30 hodin.

Okamžikem podání nabídky je považována doba elektronického převzetí prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
XI.3. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání bez účasti dodavatelů.
Protokol o otevírání nabídek bude zveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
pro dodavatele, kteří podali nabídku.
XII. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, pokud by nastaly důvody dle § 127
zákona.

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta města

Přílohy:
č. 1 – krycí list
č. 2 – návrh kupní smlouvy
č. 3 – výkaz výměr
č. 4 – projektová dokumentace

