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Výzva k podání nabídky na úpravy rigolu za IVC Ostrava-Jih
Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Právní forma zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČ a DIČ zadavatele:
Oprávněná osoba zadavatele:

Moravskoslezský kraj
Kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
70890692, CZ70890692
Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
URL adresa:
Profil zadavatele:

Ing. Eva Cholevová
595 622 484
595 622 951
eva.cholevova@msk.cz
www.msk.cz
https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadavatel si vyhrazuje právo:
• odmítnout předložené nabídky,
• změnit podmínky zadání veřejné zakázky,
• zrušit zadání veřejné zakázky,
• smlouvu neuzavřít.

I.

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:

1.

Název veřejné zakázky: Úpravy rigolu za IVC Ostrava-Jih.

2.

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

3.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na „Úpravu rigolu za IVC OstravaJih“.
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Při výstavbě areálu IVC Ostrava – Jih v roce 2015 na jaře došlo několikrát k významnému zatopení
rozsáhlých ploch na území, kde byly prováděny zemní a výkopové práce. Při kalamitním stavu odčerpávání
vody zasahovaly také složky HZS. K záplavám docházelo z přilehlých polí a zanesený a neudržovaný rigol
vodu nedokázal pojmout. Pro odstranění opakujících se havarijních záplavových stavů bylo dno rigolu
vyčištěním nánosů bahna z polí prohloubeno. Dále byl rigol z bezpečnostních důvodů provizorně oplocen a
vývoj situace ztékající vody ve stejném ročním období sledován. Po vyhodnocení situace, že již nemůže dojít
k zatopení hotové a již provozované stavby IVC Ostrava – Jih, bude rigol uveden do původního výškového,
bezpečnostního stavu zavezením propustnou vrstvou kameniva. Provizorní oplocení bude odstraněno.
Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci.
Pokud jsou v technických podmínkách obsaženy přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky
či na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak
jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití
rovnocenných řešení.

Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou obsaženy v souboru
označeném
„Zadávací
dokumentace.zip“,
který
je
k
dispozici
na
profilu
zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/MSK. Uvedený soubor obsahuje Obchodní podmínky vč. příloh, Výkaz
výměr (Rozpočet stavby) – příloha č. 1 Obchodních podmínek, Vzor čestného prohlášení o splnění
základních způsobilosti.
Na profilu zadavatele budou k dispozici i případná vysvětlení nebo změny/doplnění zadávací
dokumentace, v sekci „Ostatní dokumenty“, k podmínkám této veřejné zakázky malého rozsahu.
Doporučujeme proto průběžně sledovat aktuální informace k této veřejné zakázce na profilu zadavatele.
Pro zvýšení uživatelského komfortu poskytuje zadavatel na svých webových stránkách na adrese
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/verejne-zakazky---profil-zadavatele-67159/ stručnou metodiku, která,
by dodavatelům, měla usnadnit orientaci na profilu zadavatele, tzn. v Národním elektronickém nástroji
(NEN).“
V případě odborných dotazů se, prosím, obraťte na Ing. Jindřišku Körbelovou, odbor investiční a majetkový,
tel. č. 595 622 182, e-mail: jindriska.korbelova@msk.cz.
4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 675.690 Kč bez DPH.

5.

Místo plnění: je rigol za budovou Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih, Kaminského 636/12.

6.

Doba plnění: Doplní uchazeč dle čl. IV Doba a místo plnění, odst. 1 obchodních podmínek.

II. Hodnocení nabídek:
1.

Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti.

2.

Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena.

3.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy, a to cena bez DPH
v Kč dle čl. V. odst. 1 obchodních podmínek (viz zadávací dokumentace). Výsledné pořadí hodnocených
nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší.

III. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky:
1.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně,
a ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace), tedy cena bez DPH, DPH
a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění
této veřejné zakázky.
Nedílnou součástí nabídky bude naceněný Výkaz výměr (viz zadávací dokumentace), kdy dodavatel
závazně dodrží členění, strukturu a rozsah výkazu výměr tak, jak je zpracován projektantem. Ceny uvedené
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v tomto výkazu výměr budou nepřekročitelné. Všechny položky výkazu výměr musí být oceněny, žádná
položka nesmí být oceněna částkou „0“. Zadavatel nepřipouští přesuny v rámci položek.
Případ, kdy nabídka nebude obsahovat oceněný Výkaz výměr dle výše uvedeného, je nesplněním požadavku
zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.
2.

Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách
(viz zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele, a to stanoveným
způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis
z obchodního rejstříku, plná moc). Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že dodavatel
změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené
v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů
je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

3.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové
adresy a telefonu.

4.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

5.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

6.

Nabídka musí být podána v písemné formě a návrh smlouvy a veškerá prohlášení musí být podepsána
osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele.

7.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

8.

Součástí nabídky bude i kopie celé nabídky dodavatel včetně návrhu smlouvy v elektronické podobě,
a to na CD-R ve formátu *doc, *rtf nebo v případě tabulek *xls. Celá nabídka dodavatele bude pak
ve formátu *.pdf nebo *jpg. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a písemným originálem bude
vzat v úvahu písemný originál.

IV. Požadovaná kvalifikace:
1.

Dodavatel předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii výpisu ze živnostenského rejstříku).
Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, mohou prokázat oprávnění k podnikání
i poddodavatelé.

2.

Dodavatel předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku,
doloží prostou kopii oprávnění k podnikání. Není-li z předloženého dokumentu zřejmé, že je osoba,
podepisující návrh smlouvy či jiné dokumenty v nabídce, oprávněna jednat za smluvní stranu, předloží též
další dokumenty, z nichž bude zřejmé, že je oprávněna jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina,
stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží
doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád,
organizační řád, stanovy apod.).

3.

Dodavatel předloží dle § 74 splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu
bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Vzor čestného prohlášení je součástí
zadávací dokumentace. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace požadované v odst. 1, 3 tohoto článku v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit od tohoto subjektu:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklad prokazující splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.
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V.

Ostatní:

1.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.

2.

Na základě prosazování principů vedoucích k ochraně životního prostředí zadavatel požaduje pouze
1 stejnopis nabídky a současně žádá dodavatele, aby při přípravě nabídky respektovali zásady ekologického
chování (oboustranný tisk, použití recyklovaného papíru apod.) a společně se zadavatelem chránili životní
prostředí.

3.

Bude-li dodavatel považovat některé údaje uvedené v nabídce za obchodní tajemství, uvede tuto skutečnost
do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek
pro označení údajů za obchodní tajemství.

4.

Dodavatelé budou o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení z výběrového řízení či zrušení výběrové řízení
informováni prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MSK, a to
u příslušného výběrového řízení v sekci „Ostatní dokumenty“.

VI. Pokyny pro nakládání s nabídkou:
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, neprodleně v uzavřené obálce s uvedením
zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
č. 179/2016
Úprava rigolu za IVC Ostrava-Jih
NEOTEVÍRAT!
poštou na níže uvedenou adresu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
oddělení veřejných zakázek
28. října 117
702 18 Ostrava

nebo doručte osobně na podatelnu krajského úřadu, číslo dveří A115, telefon 595 622 155 (166):
pondělí a středa
v době od 7:30 do 17:00 hodin,
úterý, čtvrtek
v době od 7:30 do 15:30 hodin,
pátek
v době od 7:30 do 14:00 hodin
nejpozději však do 12. 12. 2016 do 12:00 hodin.

„Otisk razítka“

Ing. Silvie Součková, v. r.
vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu
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