Fond malých projektů

«Firma»
«Ulice» «čp»
«PSČ» «Město»

VÝZVA
ZADAVATEL:
Sídlem:

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Mgr. Tomášem Chmelou, starostou
00284459
CZ00284459

ZAKÁZKA:

„Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně“
Kód projektu: CZ/FMP/6c/02/033
Zadavatel v souladu se zásadami dle § 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“) a v souladu s Metodickým pokynem MP/25-1/2017 Zadávání
veřejných zakázek Vás

VYZÝVÁ
jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, k podání nabídky.
Tento projekt bude spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje, Program spolupráce: Interreg VA Slovenská republika – Česká republika, v rámci projektu s názvem Fond malých projektů.
Odůvodnění užití způsobu zadání:
Zadavatel je ve smyslu zákona veřejným zadavatelem a příjemcem podpory z programu Operačního
programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, předpokládaná
hodnota zakázky bez DPH je 590 tis. Kč a je v limitu veřejných zakázek malého rozsahu.
1.

Informace o předmětu zakázky

1.1 Název zakázky

„Most přátelství: Zpřístupnění památkově chráněného zámeckého parku ve Slavičíně“
Zakázka není rozdělena na části.
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1.2 Vymezení rozsahu zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jsou práce související s rekonstrukcí stávající
betonové lávky v zámeckém parku. V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní demontáž tělesa lávky
včetně ocelové nosné konstrukce a betonové mostovky. Stávající železobetonové opěry budou zachovány a
doplněny o kotevní křídla, a dále bude provedena jejich oprava a ve zhlaví betonáž nových úložných prahů, na
které budou uloženy nové podélné ocelové nosníky HEA 200, jež budou doplněny příčnými profily I100.
Pochůzná plocha bude tvořena železobetonovou deskou s protiskluznou úpravou. Podélně bude nová lávka
vybavena ocelovým ochranným zábradlím se svislým členěním.
Stavební práce budou provedeny v rozsahu podle výkazu výměr a projektové dokumentace „Lávka pro pěší
v parku“ vypracované Ing. Jaromírem Dybalem, Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí, duben 2018.
Součástí stavebních prací budou doklady prokazující splnění požadavků na stavby dle § 156 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, dále
platné doklady prokazující provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN,
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše
v českém jazyce a jejich předání objednateli, předání záručních listů a návodů k obsluze; uvedené dokumenty
budou zpracovány v českém jazyce.
1.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky – kód CPV
45000000-7 Stavební práce
45233261-6 Výstavba pěších lávek
45223200-8 Stavba konstrukcí
1.4 Místo a doba plnění:
Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je obec Slavičín, místní komunikace spojující ul. Školní a
zámecký park.
Zahájení: 26.09.2019
1.5 Kód podle NUTS:

Ukončení: 06.12.2019
CZ 0724

2.

Identifikační údaje o zadavateli

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín
00284459
CZ00284459

2.5. Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:
Mgr. Tomáš Chmela, starosta města, Monika Hubíková, místostarostka města
2.6. Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Matonoha
Telefon:
E-mail:

3.

577 004 825, 603 927 722
investice@mesto-slavicin.cz

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci

3.1. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace sestává z písemné výzvy, ve které jsou uvedeny zadávací podmínky, krycího listu,
návrhu textu smlouvy o dílo včetně výkazu výměr a projektové dokumentace „Lávka pro pěší v parku“
vypracované Ing. Jaromírem Dybalem, Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí, duben 2018. Zadavatel
nepředepisuje pro realizaci veřejné zakázky žádné obchodní značky. V případě náhodného výskytu, je možné
použít jiných výrobků, technicky obdobných vlastností pro daný účel. Případné uvedení konkrétních
obchodních značek v rámci PD je pouze referenční.
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Zájemcům bude kompletní zadávací dokumentace zaslána v elektronické podobě e-mailem na požádání.
3.2. Kontaktní osoba pro poskytnutí zadávací dokumentace
Ing. Alena Viktorinová
Telefon:
577 004 826, 605 430 682
E-mail:
investice1@mesto-slavicin.cz
3.3. Prohlídka místa plnění VZ
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje. Pokud má uchazeč zájem si prohlédnout budoucí místo
plnění, bude mu to umožněno, neboť se jedná o veřejně přístupné území. Účast na prohlídce místa plnění je
na vlastní riziko. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení zájemců se stávajícím
místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.
4.

Podání nabídky

4.1 Lhůta pro podání nabídky
Datum: 16.09.2019

Hodina: do 12:00

4.2 Místo a doba otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne v budově zadavatele ihned po uplynutí lhůty k podání nabídek, tj. dne 16.09.2019
v 12:05 hod. Otevírání obálek s nabídkami provede komise jmenovaná zadavatelem.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny otevírání obálek s nabídkami:
Uchazeč – za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při
otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u právnické osoby nebo
fyzická osoba nebo jiná osoba zmocněná statutárním orgánem uchazeče právnické osoby či fyzické osoby.
V tomto případě doloží osoba přítomna otevírání obálek originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných.
4.3 Zadávací lhůta
Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na 90
kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
4.4 Adresa pro podání nabídky
město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín
4.5 Jiné upřesňující údaje pro podání nabídky
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou nebo jinak vždy v pracovních
dnech od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. na podatelnu Městského úřadu ve Slavičíně, nejdéle
do ukončení lhůty pro podání nabídek. Doručení v souladu s § 69 zákona v uzavřených obálkách označených
názvem zakázky. Dále obálku označte: „NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče (dosud není umožněno
podávat nabídky elektronicky).
5.
a)

Požadavky na prokázání kvalifikace
Prokázat splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 zákona o ZVZ – v nabídce uchazeč
předloží písemné čestné prohlášení statutárního orgánu uchazeče.

b)


Prokázat splnění profesní způsobilosti:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obchodní evidence, pokud je v něm zapsán (§ 77 odst. 1 zákona
o ZVZ), nesmí být starší než 3 měsíce před posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace – v nabídce uchazeč předloží požadované doklady v prosté kopii.



Doklad o oprávnění k podnikání § 77 odst. 2, písm. a), zákona o ZVZ – v nabídce uchazeč předloží
požadované doklady v prosté kopii.



Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
činnost zabezpečuje (§ 54 písm. d) zákona o VZ) - v rozsahu předložení dokladu prokazujícího autorizaci
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