MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Naše značka:
Vyřizuje:
Tel./Fax:
E-mail:
Datum:

MUBO/00661/2019/ŽPS/PaR
Roman Pak
596 092 237
pak.roman@mubo.cz
14. 1. 2019

Výzva k podání nabídky
(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)
Opravy účelových komunikací v Bohumíně 2019
Zadavatel:

Město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo:
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO:
00297569
DIČ:
CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:
1721638359/0800
Telefon/fax :
596 092 111/596 092 100
Kontaktní osoba: Roman Pak, referent odboru životního prostředí a služeb
tel. 596092237, mobil 731 130 673; e-mail: pak.roman@mubo.cz
Ing. Jan Jeziorský, MBA vedoucí odboru životního prostředí a služeb
tel. 596 092 219, mobil 731 130 674; e-mail: jeziorsky.jan@mubo.cz
Předpokládaná hodnota zakázky: do 6 000 000,- Kč bez DPH
1. Předmět nabídky
Předmětem nabídky je oprava povrchu vozovek, která spočívá:
v opravě výškového usazení hydrantů, silničních a kanalizačních vpustí, obnově obrubníků a
žulového jednořádku nebo dvojřádku, frézování, pentratčního postřiku, asfaltové vyrovnávky,
položení nové obrusné vrstvy, provedení asfaltové zálivky spojů, úpravě krajnice, zpevněných,
zelených ploch a vjezdů k jednotlivým nemovitostem do původního stavu dle aktuální specifikace
lokality.
Podrobná specifikace požadovaných úprav v jednotlivých lokalitách je uvedena v příloze č. 2. pod
názvem Komunikace k opravě 2019 - tabulka výměr
Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je zveřejněna na stránkách města v elektronickém systému E-ZAK
dostupném na adrese http://bohumin.ezak.cz (zde jsou k dispozici ke stažení všechny přílohy této
výzvy).
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Součástí nabídky musí být následující práce a činnosti:
- zajištění všech potřebných povolení jako např. povolení ke zvláštnímu užívání veřejného
prostranství, zvláštnímu užívání komunikací, jejich případných uzavírek, omezení provozu a
přechodného dopravního značení je v režii zhotovitele
- zajištění
vytýčení polohy všech podzemních i nadzemních
sítí. (zhotovitel ponese
zodpovědnost za jejich případné poškození v průběhu realizace stavby, k přejímacímu řízení
bude doložen zápis o předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí dotčených
stavbou)
- předložení platného osvědčení jakosti materiálu, který bude použitý při opravách. Zhotovitel
zajistí potřebné podklady k předání díla, tj. osvědčení o jakosti použitých materiálů dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů (atesty,
prohlášení o shodě, certifikáty apod.)
- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, potřebného pro zhotovení díla, zajištění
potřebných medií (voda, elektřina apod.) musí být součástí nabídky
- zhotovitel zahrne do ceny díla odvoz a likvidaci odpadu
- zhotovitel zajistí dodržení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při práci tj. míru
hluku, exhalací, prašnosti a nakládání s látkami škodlivými vodám
- zhotovitel navrhne postupy minimalizace těchto škodlivých vlivů při realizaci díla
O stavu dotčených pozemků bude před zahájením prací pořízena fotodokumentace, která bude
podkladem při předávání díla a hodnocení uvedení do původního stavu.
Po dobu realizace musí být zachován přístup k přilehlým nemovitostem. Dále bude trvale
zajištěn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
Před zahájením prací v dané lokalitě upozorní zhotovitel díla vlastníky nemovitostí o době
provádění prací a rozsahu omezení užívání jejich nemovitostí.
Před zpracováním cenové nabídky doporučujeme jednotlivým uchazečům provést upřesňující
průzkum opravovaných komunikací na místě a to po předchozí dohodě s pracovníkem MěÚ
Bohumín, odboru životního prostředí a služeb - p. Romanem Pakem (viz kontaktní osoba
zadavatele).
Práce budou provedeny dle platných ČSN, případně jiných právních a technických předpisů
platných v době provádění a předání díla.
Pozdější vícepráce nebudou akceptovány
2. Termín a místo plnění
Termín zahájení prací je podmíněn uzavřením smlouvy o dílo s konkrétním dodavatelem.
Předpokládané termíny zahájení a ukončení oprav:
zahájení oprav:
ukončení oprav:

do pěti dnů od podpisu smlouvy oběma stranami
30. 6. 2019

V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících dodržení technologických
podmínek, bude zápisem ve stavebním deníku vyznačeno pozastavení prací na dobu nezbytně
nutnou. Toto přerušení prací se nezapočítává do délky realizace díla.
Splněním dodávky se rozumí úplné ukončení a předání díla včetně předání plochy zařízení
staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí.
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3. Obsah a forma nabídek
Předložena nabídka musí obsahovat:
a) název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení
b) jméno zodpovědného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení tel. a e-mailu
c) pevnou cenovou nabídku dle krycího listu opatřenou podpisem oprávněné osoby uchazeče
d) poskytnutou záruční lhůtu – požadujeme min. 36 měsíců od předání díla
e) jednostranně potvrzený návrh smlouvy o dílo (dle platných ustanovení obchodního zákoníku)
f) položkový rozpočet dle specifikace lokalit opravovaných komunikací
g) čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
h) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
i) doklad o oprávnění k podnikání – kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského
oprávnění.
j) technické kvalifikační předpoklady - seznam minimálně 3 referenčních dodávek obdobného
charakteru s nákladem min. 3. mil. Kč bez DPH za poslední 3 roky
Uchazeč, který se v tomto roce již zúčastnil výběrového řízení Města Bohumína a prokázání
kvalifikačních předpokladů již provedl, nemusí znovu tyto doklady předkládat. Avšak musí uvést,
ke které výzvě (včetně data podání) již prokázání kvalifikačních předpokladů doložil.
Nabídka a veškeré údaje budou zpracovány v českém jazyce písemně. Nabídka bude potvrzena
osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z OR, případně statutárním
orgánem zmocněnou osobou – plná moc musí být součástí nabídky.
Nabídková cena bude v nabídce uvedena v české měně jako cena nejvýše přípustná v členění na
cenu celkem bez DPH, výši DPH a celkovou cenu včetně DPH.
4. Obchodní podmínky
Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vystavené faktury po ucelené části díla.
Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury
– daňového dokladu.
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 dokončeného díla.
Pokud se při stavbě vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny,
budou tyto realizovány a následně uhrazeny až po předchozím souhlasném projednání se
zadavatelem.
5. Způsob a místo pro podání nabídek
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. 6. 2. 2019 v 10,00 hod.
Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK
proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek. Protokol o otevírání obálek bude
poté zveřejněn v elektronickém systému E-ZAK.
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6. Vyhodnocení nabídek
Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle následujícího kriteria:
nejnižší nabídková cena bez DPH
- způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí
zadavatele
- zadavatel je oprávněn vybrat si návrhy, které mu nejlépe vyhovují, přičemž není povinen
sdělovat důvody přijetí, ani odmítnutí nabídky
- ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní
vztah, zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo vyjma ceny a termínu
plnění dodávky, které budou závazné dle nabídky
7. Jiná ujednání
- zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit,
nebo doplnit podmínky výběrového řízení, a to písemně a všem účastníkům shodně sdělit
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
- náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí
- zadavatel si vyhrazuje právo vybrat k realizaci i jednotlivé lokality dle zveřejněné výzvy
minimálně však v objemu 50% opravovaných ploch
- zadavatel si vyhrazuje právo zadat další práce obdobného charakteru na vykonání oprav
komunikací ve finančním objemu do 50% vysoutěžené ceny v termínu do 31. 10. 2019, za
dodržení jednotkových cen vítěze výběrového řízení.

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Přílohy ke stažení na stránkách města https://bohumin.ezak.cz
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Komunikace k opravě 2019 – tabulkový výkaz výměr

Pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit registraci
dodavatele. Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně
kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na
webové adrese https://bohumin.ezak.cz
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