Město Cheb
Poskytuje zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění,
(dále jen zákon)

Technická studie rozhledny na Špitálském vrchu v Chebu
Zadavatel:

Město Cheb

Sídlo:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 1

IČO:

00253979

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Ing. Pavel Hojda, místostarosta (schválení výběru dodavatele)
Ing. Pavel Šturc, vedoucí odboru investičního (podpis
objednávky)

Kontaktní osoba zadavatele
Z hlediska administrativního:

Ing. Petr Kukla – pracovník odboru investičního

Telefon:

354 440 531

Email:

kukla@cheb.cz

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:
1. Vypracování technického studie rozhledny (tisk 4x pare, digitální forma dwg a pdf na CD).
2. Součástí studie bude i vypracování orientačního propočtu nákladů na realizaci.
3. Zpracování vizualizace návrhu včetně okolí.
Popis záměru:
Záměrem města Cheb je získání návrhu rozhledny a okolních prostor s přístupem k památnému
místu. Pro realizaci terénních úprav rozhledny bude použito také drceného materiálu z demolice
bývalých kasáren na Zlatém vrchu a to v objemu do 10.000 m3.
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Výstupem studie bude koncepční a hmotový návrh úpravy prostranství, úpravy přístupových cest a
parkovacích stání, vizualizace návrhu osazená do skutečného prostředí stávajícího terénu, odhad
nákladů na realizaci, odhad všech provozních nákladů, zmapování majetkových vztahů,
podzemních a nadzemních vedení, přípojek, přeložek a ochranných pásem sítí, a z nich
vyplývajících potřebných úkonů k zajištění projektové přípravy. Součástí studie bude i sumář,
četnost a návrh všech příslušných sond, průzkumů a posudků potřebných pro další projektovou
přípravu.
Vybranému uchazeči budou předány tyto podklady:
1. Geodetické zaměření území
2. Architektonickou situaci území

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení díla:

Ihned po vystavení závazné objednávky

Termín řádného dokončení a předání díla:

Vypracování a předání čistopisu studie do 90 dnů od
vystavení objednávky

Místo plnění:

V případě projektové dokumentace je místem plnění
městský úřad Cheb.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 80.000,- Kč bez DPH.

4. Kritérium hodnocení nabídek, způsob hodnocení nabídek
Kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám mohou uchazeči doručit
zadavateli nejpozději do 12:00 hod dne 24. 02. 2016, výhradně prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.

6. Místo a lhůta pro podání nabídky
Nabídky budou uchazeči podávat elektronicky ve formě PDF (případně JPG apod.) příloh
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html).
Při vložení nabídky musí uchazeč vložit i výši nabídkové ceny za celý předmět plnění bez DPH
prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.
Nabídky musí být doručeny zadavateli (do elektronického nástroje E-ZAK) do 10:00 hod dne
29. 02. 2016.
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7. Informace o výsledku výběrového řízení
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

8. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, tj. minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je 60 dnů
od uplynutí lhůty pro doručení nabídky.

9. Požadavky na prokázání kvalifikace
a)

základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
 čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2);

b) profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (kopie dokladu s údaji platnými ke dni podání nabídky);
 doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
(živnostenské oprávnění – kopie);
c)

ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku
(příloha č. 3);

d) technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
 seznam minimálně 3 projektových dokumentací obdobného charakteru, jejímž hlavním
předmětem plnění bylo urbanistické řešení prostranství, poskytnutých dodavatelem
v posledních 5 letech. Kopie osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:
-

cena bez DPH;

-

vyčíslení DPH;

-

celková cena v Kč včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

11. Požadavky na zpracování nabídky
Elektronicky podaná nabídka bude zpracována v českém jazyce a podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče.
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Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
-

obsah nabídky;

-

krycí list nabídky (příloha č. 1);

-

doklady prokazující kvalifikaci (dle článku 9);

-

prohlášení o souhlasu uchazeče se zadávacími podmínkami (příloha č. 4);

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

12. Obchodní, platební a sankční podmínky
-

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce
minimálně 24 měsíců na celý předmět plnění.

-

Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce po dokončení díla na základě konečné faktury.
Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a dokončení díla a její součástí bude
objednatelem odsouhlasený předávací protokol.

-

Faktura bude splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle platné právní úpravy.

-

Splatnost faktury bude 14 dnů.

Sankční ujednání – budou obsažena v objednávce, kterou zadavatel vystaví vybranému uchazeči
1.

Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
a) s termínem dokončení díla;
b) s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla
označen jako závazný;
c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;
-

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 Kč za každý
i započatý den.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč za každý
i započatý den prodlení.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1 000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

2.

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud vypověděl smlouvu
z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě
5 % z celkové hodnoty díla.

3.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této objednávky, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo na případnou
náhradu způsobené škody. Dodavatel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení
vzájemného zápočtu pohledávek.

13. Práva zadavatele
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
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1. Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži o veřejnou
zakázku.
2. Nevracet nabídky uchazečům.
3. Vylučuje možnost podání variantních nabídek.
4. Jednat o mandátní smlouvě a upřesnit její konečné znění; výběrem nejvhodnější nabídky
uchazeči nevzniká právní vztah.
5. Vyhrazuje si právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, a to až do okamžiku podpisu
objednávky s vybraným uchazečem.

Cheb 12. 2. 2016
………………………………………………………..
Ing. Pavel Hojda – místostarosta

Přílohy:
1. Krycí list nabídky.
2. Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. a) až k).
3. Souhlas uchazeče se zadávacími podmínkami.
4. Situace zobrazené z KN.
5. Studie revitalizace Zlatého vrchu

Strana 5 (celkem 5)

