Město Bohumín
Městský úřad
Masarykova 158
73581 Bohumín
tel:596 092 111
fax:596 092 100
Č. j. : MUBO/18032/2021/INV/HoJ
Vyřizuje: Jan Hock
Telefon : 596 092 168
E-mail : hock.jan@mubo.cz

V Bohumíně dne 14. dubna 2021

Výzva k podání nabídky
V souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína
Vás vyzýváme k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace stavby:
„Nová tribuna a přístavba zimního stadionu v Bohumíně II“ – Dokumentace pro
provádění stavby
Zadavatel:

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

Projektová dokumentace, která je předmětem výzvy bude zpracována v souladu se všemi
platnými předpisy, které se vztahují na požadované dílo. V rozsahu dle zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, dle zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a prováděcí
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve všech platných změnách.
Předmět nabídky
Dokumentace pro provedení stavby „Nová tribuna a přístavba zimního stadionu v
Bohumíně“ v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr
Dokumentace bude řešit novou monolitickou konstrukci divácké tribuny a přístavbu
zázemí zimního stadionu. V přístavbě budou situovány zejména šatny a hygienická zázemí
sportovců a trenérů.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude projekt pro stavební
povolení zpracovaný ateliérem: Architekti Krčmářovi, Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava,
06/2020. (Na stavbu je již vydáno stavební povolení, změny oproti DSP se nepředpokládají.)
Požadavky na rozsah dokumentace
Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v patřičném rozsahu dle
vyhlášky, včetně rozpočtu a VV.
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Projektová dokumentace bude předána v el. podobě ve vektorovém formátu *.dwg, alt. *.pla,
*.pdf, rozpočet a výkaz výměr ve formátu *.xls.
V tištěné podobě bude dokumentace předána ve čtyřech vyhotoveních. Položkový rozpočet
bude členěn na část přístavby a tribuny a bude odevzdán pouze ve dvou tiskových
vyhotoveních a digitálně společně s výkazem výměr.
V průběhu zpracování dokumentace bude se zadavatelem konzultováno a odsouhlaseno její
technické řešení. (odhad cca min. 2x)
Místo a lhůta pro podání nabídky
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 podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek v elektronické podobě je do 27.5.2021, 13:00 hod.
Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídky bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Hodnocena bude
výše celkové nabídkové ceny za dodání předmětu plnění veřejné zakázky stanovené
v nabídce dodavatele v Kč bez DPH.
Obsah nabídky
• vyplněný krycí list (příloha č.1)
* nabídková cena za zpracování dokumentace
* lhůta konečného předání zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr nejdéle
však konec listopadu 2021.
•

seznam 3 projektovaných stavebních ve fázi DPS obdobného a většího rozsahu, než-li
předmět nabídky

•
•
•

fotokopie dokladu o oprávnění k podnikání
fotokopie osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
návrh smlouvy o dílo (vlastní smlouva zpracovatele PD)

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

2

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 dokumentací třetí osobou.
Objednatel si dále vyhrazuje právo pozastavit 10% z ceny dokumentace (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.
Výše zmíněné uvést do návrhu smlouvy o dílo.
Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic

Příloha:
Č. 1: krycí list nabídky
Č. 2: DSP přístavby stadionu a tribuny
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