MĚSTO BOHUMÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č. j.: MUBO/05611/2019/INV/KoZ
Vyřizuje: Zdeněk Kolařík/596 092 160
e-mail: kolarik.zdenek@mubo.cz

V Bohumíně dne 26.02.2019

Výzva k podání nabídky
V souladu se Směrnici pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína Vás
vyzýváme k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace stavby.
Zadavatel:

Město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín
zastoupené starostou města Ing. Petrem Víchou

Předmět nabídky
Projektová dokumentace stavby Chodník na ulici Rychvaldská, Bohumín, k.ú. Skřečoň
spočívá ve vybudování chodníku podél silnice III/4711 ul. Rychvaldská, v úseku mezi křížením
s ulicí Myslivecká a Blatná na parcele č. 2411/1 v katastrálním území Bohumín – Skřečoň
v délce 180 metrů. Součástí dokumentace bude i návrh nového veřejného osvětlení a trvalého
i přechodného dopravního značení. Dále řešení dešťové kanalizace pro odvodnění chodníku
a komunikace (v případě zatrubnění silničního příkopu). Z důvodu velkých terénních rozdílů
se předpokládá návrh opěrných zdí, zábradlí apod. Případné přeložky sítí nejsou předmětem
nabídky a budou řešeny dodatkem smlouvy.
Požadavky na zpracování a rozsah dokumentace
−

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby zpracovaná v souladu s přílohou
č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění – ve 2
vyhotoveních v tištěné podobě opatřená autorizačním razítkem a v el. podobě včetně
dokladové části.

−

Dokumentace bude projednána s dotčenými orgány, organizacemi, správci inženýrských
sítí i vlastníky dotčených nemovitostí a budou doložena jejich kladná písemná vyjádření
k povolením i realizaci. Předmětem nabídky bude i návrh ceny autorského dozoru.

−

Dokumentace pro realizaci bude obsahovat náležitosti pro výběr zhotovitele stavby dle
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí vyhlášky
č.169/2016 Sb. Součástí budou položkové rozpočty stavby a výkazy výměr vymezující
druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení
stavby a podrobný popis technické specifikace a požadovaných technických a
uživatelských standardů stavby. Dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu budou
předány i v el. podobě ve formátu pdf a dwg. V tištěné podobě ve 4 vyhotoveních,
položkový rozpočet stavby, výkaz výměr a dokladová část ve 2 vyhotoveních.

−

V průběhu zpracování dokumentace bude se zadavatelem konzultováno a odsouhlaseno
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její řešení.
−

Konečný termín pro předání obou stupňů dokumentace vč. projednání stanovuje
zadavatel na 30.11.2019

Jako zadávací podklad pro zpracování ceny je tato výzva, snímek mapy s vyznačením
řešeného území a zaměření předmětného území (výškopis, polohopis) v el. podobě.
Podrobné zaměření území si provede zhotovitel v rámci díla. Bližší informace k zadání podá
Zdeněk Kolařík, odbor rozvoje a investic Městského úřadu v Bohumíně, tel. 596 092 160,
kolarik.zdenek@mubo.cz.
Způsob podání nabídky, otevírání elektronických obálek s podanými nabídkami
Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Adresa pro podání nabídek:
https://bohumin.ezak.cz/
Zde dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná
běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro
odevzdání nabídek tj. 20. 03. 2019 do 13:00 hodin.
Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK
proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek. Protokol o otvírání obálek bude
poté zveřejněn v elektronickém systému E-ZAK.
Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky
Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil jako základní kritérium nejnižší nabídkovou
cenu včetně DPH.
Obsah nabídky
-

vyplněný krycí list (příloha č. 1)
nabídková cena za zpracování dokumentace včetně projednání s příslušnými orgány,
organizacemi, správci inženýrských sítí a dotčenými vlastníky pozemků
a) dokumentace pro vydání společného povolení stavby
b) podrobnější zaměření území
c) dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele
d) návrh ceny za autorský dozor

-

lhůta předání zpracované dokumentace a předání dokladů o projednání s dotčenými
orgány, organizacemi, správci inženýrských sítí a dotčenými vlastníky pozemků (bude
uvedena v týdnech)
seznam 3 referenčních staveb obdobného charakteru
doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby
návrh smlouvy o dílo

-

Jiné podmínky
Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.
Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před
zahájením nebo ukončením výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu
výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a
všem účastníkům výběrového řízení shodně. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o
dílo i pouze na část předmětu nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
předložené nabídky. Dále si zadavatel vyhrazuje možnost přezkoumat a posoudit zpracovanou
projektovou dokumentaci třetí osobou. Objednatel si dále vyhrazuje právo pozastavit 10% z
2

ceny dokumentace pro provedení stavby (vč. DPH) do doby ukončení realizace stavby
provedené dle předmětné dokumentace. Pokud však do 12-ti měsíců po předání dokumentace
nebude stavba zahájena, bude pozastavená částka uvolněna. Náklady spojené se
zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí.

Ing. Petr Vícha
starosta města
po dobu nepřítomnosti zastoupen

Ing. Lumírem Macurou

v. r.

místostarostou města

Příloha:
krycí list
situační snímek s návrhem řešení
zaměření předmětného území
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