VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, POPTÁVKOVÁ DOKUMENTACE
Město Bruntál si Vás prostřednictvím odboru Správy majetku, investic a dotací (SMID) dovoluje vyzvat
v souladu s Vnitřní směrnicí města Bruntál č. 6/2019, o zadávání veřejných zakázek, k předložení
nabídky. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na službu zadávanou mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Název zakázky:

Zpracování studie řešení parkoviště na ul. Lidická v Bruntále

Zadavatel:

Právní forma:
Zadavatel:
sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:

Kontaktní
osoba
zadavatele:

územní samosprávný celek
Město Bruntál
Nádražní 20, 792 01 Bruntál
Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města Bruntál
00295892
CZ00295892

Ing. Petr Mrkal, investiční referent
(petr.mrkal@mubruntal.cz),+420 554706178
Vysvětlení poptávkové dokumentace:
Uchazeči jsou oprávnění požádat o vysvětlení poptávkové dokumentace.
Písemná žádost musí být podána výlučně prostřednictvím systému JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com/), a to nejpozději do 2.7.2020 do 14:00 hod.
Zadavatel vysvětlení uveřejní nejpozději do 2 pracovních dnů.
Pokud byla žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a
zadavatel vysvětlení neuveřejní do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání
nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 2 pracovní
dny.
Prohlídka místa plnění:
Prohlídku místa plnění zadavatel nepožaduje, protože místo plnění je veřejně
přístupné.

Specifikace
předmětu
veřejné
zakázky:

Klasifikace
předmětu
veřejné
zakázky (CPV):

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie řešení parkoviště na ul. Lidická
v Bruntále. Konkrétně se jedná o vytvoření parkoviště na p.č.388/2 a 388/3 v
k.ú. Bruntál - město.
Projekční práce budou zahrnovat: • průzkumy a rozbory – fotodokumentace,
příprava mapových podkladů, apod., • vlastní návrh na vybudování parkoviště –
variantní řešení apod., • orientační propočet nákladů jednotlivých variant, výkres
záborů do cizích pozemků, • projednávání návrhu řešení, • doprava, tisk.
Požadujeme min. 2 tištěné paré studie (autorizované) + 1x CD (formát PDF,
dále DGN nebo DWG).

kód CPV 71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

Předpokládaná
hodnota
veřejné
zakázky:
Doba a místo
plnění veřejné
zakázky:
Způsob
zpracování
nabídkové
ceny:

Hodnotící
kritéria, způsob
hodnocení
nabídek:
Lhůta pro
podání nabídky:

Místo a způsob
podání nabídky:

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky si zadavatel vyhrazuje neuvádět

Zadavatel požaduje odevzdání studie do 90 dnů po akceptaci objednávky.
Místem plnění je Bruntál, katastrální území Bruntál-město, parcela č. 388/2 a
388/3.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné
zakázky, včetně všech souvisejících činností a nákladů nezbytných k plnění
zakázky. Tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena
bude uvedena v Kč bez DPH.
Nabídková cena bude do systému vložena formou strukturovaných dat v
komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com).
Konkrétně, účastník vyplní elektronický formulář ve sloupci „Jednotková cena
bez DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního sloupce označeného
textem „Vyplnit DPH“ uvede hodnotu sazby DPH v %. Cena uvedená ve sloupci
„Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek.
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Za
nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v
Kč bez DPH.
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dne 29. 06. 2020 a skončí dne 9.
07. 2020 v 09:00 hod.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek,
nepovažuje se za podanou a v průběhu poptávkového řízení se k ní nepřihlíží.
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací
lhůty činí 60 kalendářních dnů.
Nabídka bude podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
JOSEPHINE, který je umístěný na webové adrese https://josephine.proebiz.com.
Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 1 –
Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR.
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě (prostřednictvím
elektronického nástroje JOSEPHINE), resp. zpřístupnění obsahu podaných
nabídek, proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek
proběhne bez přítomnosti účastníků výběrového řízení.

Požadovaný
obsah a forma
nabídky:

Předložením nabídky se rozumí:
1) vyplnění formuláře formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní
systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) v rozsahu:
nabídkovou cenu
Každý uchazeč může vložit pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána
v českém jazyce. Položky vyjádřené v penězích budou uvedeny zásadně a pouze
v CZK. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v poptávkové
dokumentaci. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky
a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou z výběrového řízení
vyloučeny.

Obchodní
podmínky:

Uchazeč je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
S dodavatelem bude uzavřena objednávka.

Práva
zadavatele:

Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanoven na termín 30 dnů ode
dne jejich doručení objednateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit (do doby uzavření
smlouvy) bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění případné
mimořádně nízké nabídkové ceny.
Zadavatel je povinen poptávkové řízení zrušit:
- jestliže nebyla podána žádná nabídka
- jestliže všichni uchazeči byli vyloučeni z důvodu nesplnění kvalifikace
- v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani
je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování poptávkového řízení
Pokud zadavatel uplatní právo na zrušení poptávkového řízení, nevzniká
uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla
narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak
jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v
rámci zadání veřejné zakázky.
Podáním nabídky uchazeč uznává bez výhrad všechny podmínky poptávkového
řízení a prohlašuje, že byl o nich informován a že všechny jemu nejasné body
podmínek poptávkového řízení si před podáním své nabídky vyjasnil
s oprávněnými zástupci zadavatele.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí
v elektronické poptávce. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním,
předložením a předvedením nabídky nese uchazeč.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR
Příloha č. 2 – Přehledná situace
V Bruntále dne 26.06.2020
……………………………
Bc. Michal Kafura
vedoucí odboru SMID

.

