Město Bohumín
Masarykova 158
73581 Bohumín
tel:596 092 111
fax:596 092 100
Č. j.: MUBO/19547/2019/INV/Ka
Vyřizuje: Ing. Hana Kaspřáková
Telefon: 596 092 195
E-mail: kasprakova.hana@mubo.cz

V Bohumíně dne 3. června 2019

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:
„Kanalizace a chodník, Bohumín - Skřečoň“
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
Dvoustupňová projektová dokumentace stavby Kanalizace a chodník, Bohumín - Skřečoň
v rozsahu pro společné povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby a výběr
zhotovitele vč. položkového rozpočtu, výkazu výměr a inženýrské činnosti.
Dokumentace bude řešit vybudování splaškové kanalizace (gravitační, případně tlakové) od
ul. 1. máje k ul. Opletalova po katastr Dolní Lutyně, která podchytí stávající i novou zástavbu
rodinných domů. Současně dojde ke zrušení stávajících výustí do místních recipientů.
Napojení nové kanalizace bude na stávající řád, který již v současnosti odvádí odpadní vody
na ČOV Bohumín. V rámci projektové dokumentace budou řešeny vazby na jednotlivé,
přilehlé nemovitosti nacházející se v řešené lokalitě – přípojkami po hranice pozemků.
Součástí projektové dokumentace bude řešení nového chodníku na ul. 1. máje od RD čp. 38
směrem ke katastru Dolní Lutyně až po RD čp. 70. Navrhovaná trasa je vyznačena v situaci,
která je přílohou zadávací dokumentace.
Požadavky na zpracování a rozsah dokumentace
−

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby zpracované v souladu s přílohou
č. 9 a č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění – ve 2
vyhotoveních v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem a v el. podobě včetně
dokladové části, projektová dokumentace bude rozdělena pro část kanalizace a
pro část chodníku, žádost o společné povolení stavby bude podaná zvlášť pro
kanalizaci a zvlášť pro chodník

−

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
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−

Dokumentace pro provedení bude obsahovat náležitosti i 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, rozpočtu i
dokladové části budou předány i v el. podobě ve formátu pdf a dwg, výkaz výměr ve
formátu xls.. V tištěné podobě dokumentace ve 4 vyhotoveních, položkový rozpočet
stavby a výkaz výměr v 1 vyhotovení, dokladová část ve 2 vyhotoveních.

−

Předmětem nabídky bude i návrh ceny autorského dozoru

−

V průběhu zpracování dokumentace bude se zadavatelem
odsouhlaseno její řešení. O jednáních provede zhotovitel PD zápis.

konzultováno

a

Jako zadávací podklad pro zpracování ceny je tato výzva, situace s vyznačením navrhované
trasy kanalizace a navrhované trasy chodníku a zaměření v digitální podobě (výškopis,
polohopis).
Cenová nabídka bude obsahovat rovněž následující činnosti, které jsou součástí díla:
- dokladová část – kladné vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských
sítí, budoucího provozovatele SmVak a.s. Ostrava, příslušných zástupců MěÚ Bohumín,
odboru rozvoje a investic, stavebního, dopravy, životního prostředí a služeb, majetkového,
vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou
- inženýrská činnost bude včetně podání žádostí s přílohami na stavební úřady
- projednání technických podmínek k napojení nemovitostí na novou kanalizaci s jejich
vlastníky včetně uzavření smluv o právu provést stavbu
- projekt přechodného dopravního značení pro provedení stavby
- vyznačení rozsahu ochranného pásma kanalizace pro zřízení věcného břemene v
dokumentaci pro společné řízení
- doměření území dle potřeb zpracovatele PD
- respektování norem ČSN a dalších souvisejících předpisů a nařízení
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 EZAK a končí dnem pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek v elektronické podobě je do 17. 6. 2019, 10:00 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)
o nabídková cena za zpracování dokumentace včetně projednání s příslušnými
orgány, organizacemi a správci inženýrských sítí
o lhůta předání zpracované projektové dokumentace pro společné povolení do 31.
12. 2019, dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele do 28. 02. 2020
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• seznam 3 projektovaných stavebních úprav obdobného charakteru a rozsahu
• fotokopie výpisu z Obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán)
• fotokopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - pro tuto zakázku s předmětem projekční a
inženýrské činnosti
• fotokopie osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské a dopravní stavby ve smyslu
z. 360/1992 Sb., uchazeč veřejné zakázky je odborně způsobilý nebo disponuje osobou,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku zabezpečuje
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2)
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. Veškerá komunikace bude řešena
prostřednictvím el. systému E-ZAK.
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 dokumentací třetí
osobou. Objednatel si dále vyhrazuje právo pozastavit 10% z ceny realizační části
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. Náklady spojené se zpracováním nabídek
zadavatel uchazečům nehradí.
V souladu s ust. § 218 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek v nabídce zhotovitel
označí údaje nebo sdělení, která považuje za důvěrná, a to vzhledem k povinnostem daných
zákonem citovaných zákonem o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města
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