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Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na zhotovitele stavby:
„Metropolitní optická síť města Šumperka, Propojení úseku Knihovna
28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, uložení chráničky“
1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického
rozvoje, územního plánování a investic
Jesenická 31
787 01 Šumperk
2. Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zemní práce – uložení chrániček (trubek HDPE) v úseku
ul. 28. října, Jeremenkova, Rooseveltova s ukončením v budově úřadu (Jesenická 31) pro
metropolitní optickou síť města Šumperka. V linii uvedené trasy bude v úrovni autobusového
nádraží odbočení trasy pro pokrytí připojení přednádražní oblasti. Pokládka bude provedena dle
projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností SITEL spol. s r.o., se
sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 a dle vydaného územního rozhodnutí a dle podmínek
této výzvy.
Pokládka chráničky navazuje na chráničku, která byla uložena v roce 2017 při rekonstrukci
chodníku při ul. Jeremenkově. Jedná se o úsek od křižovatky s ul. Fialovou po křižovatku s ulicí
17. listopadu.
Vlastní montáž mikrotrubiček, montáž optických kabelů optické – zafoukání není součásti této
veřejné zakázky. Montáž mikrotrubiček, montáž optických kabelů a zafoukání bude realizována
jiným zhotovitelem následně po pokládce chráničky v roce 2019.
Výkopové zemní práce se budou provádět v ulicích: 28. října, Jeremenkova, Rooseveltova.
Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a
geodetické zaměření dokončeného díla (specifikováno v návrhu smlouvy o dílo).
Součástí díla jsou i následující práce a činnosti, které jsou zahrnuty v ceně:
-

zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od
převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání
inženýrských sítí jejich správcům. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou
porušením této povinnosti,

-

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

-

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

-

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
v místech dotčených stavbou,

-

ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

-

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
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-

zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné
odstranění,

-

zajištění stálého přístupu do objektů a prodejen (neomezení provozu prodejen, služeb apod.)

-

informovat sousedící vlastníky nemovitostí o postupu prací a plánovaných uzavírkách a
omezeních

-

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

-

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. –
prohlášení o shodě

-

zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

-

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za
spotřebované energie

-

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů,

-

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
apod.),

-

oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a
vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,

-

zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

-

zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí nebo jiných dokladů,

-

pravidelně svolávat kontrolní dny, a to jednou za 14 dnů (pokud nebude dohodnuto jinak)

-

zajištění a předání geodetického zaměření stavby v digitální formě ( 3x písemně a 1x CD)
Objednateli.

-

Nebude-li možné z důvodu výstavby provádět svoz komunálního odpadu ze stávajících míst, je
zhotovitel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na komunální odpad na náhradní
místa schválená provozovatelem svozu a vrátit zpět na původní místo.

-

Před zahájením stavby zhotovitel zdokumentuje stav fasád přilehlých objektů nebo oplocení a
během realizace bude zhotovitel provádět fotodokumentaci stavby.

-

Zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokol o kalibraci trubek.

-

Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky
menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem
20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a Zhotovitel
je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit nebo neprovést –
u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z přejímacího řízení.

3. Podklady pro zpracování nabídky:
Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby a výkaz
výměr, který je veřejně přístupný na profilu zadavatele
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000870
Zadavatel nesvolává společnou prohlídku stavby. Jedná se o ulice veřejně přístupné.
Vybraný zhotovitel po podepsání smlouvy o dílo obdrží od objednatele projektovou dokumentaci
pro provádění stavby včetně dokladové části.
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4. Kvalifikační předpoklady:
- Zadavatel požaduje v nabídce doložit příslušné oprávnění k podnikání – kopie výpisu
z živnostenského rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku (v případě, že je uchazeč do
tohoto rejstříku zapsán).
Kopie obou dokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokazováno splnění
kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.
Vybraný zhotovitel před podepsáním smlouvy o dílo doloží doklady v originále nebo ve stejnopise
s ověřením jeho pravosti, nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.
- Uchazeč v nabídce uvede nejméně 3 referenční stavby obdobného charakteru (zemní práce,
uložení chrániček HDPE) s investičními náklady na jednotlivé stavby minimálně 0,4 mil. Kč bez
DPH, na které se podílel jako generální dodavatel nebo poddodavatel v posledních 5 letech.
5. Doba plnění:
Předpokládaný termín zahájení prací - zajištění dopravního značení:
Předpokládaný termín zahájení zemních prací:
Termín dokončení prací:
Termín závěrečné kontroly finálních povrchů (vč. geodetického zaměření
a po zafoukání optického vlákna)
Termín odstranění vad finálních povrchů

03/2019
04/2019
06/2019
30.09.2019
15.10.2019

6. Termín předložení nabídky:
Nabídky budou doručeny do 28.1.2019 do 11.00 hod.
Nabídky budou podány osobně (na podatelnu MěÚ Šumperk, ul. Jesenická) nebo doporučenou
poštou v písemné formě v uzavřené obálce označené „MOS města Šumperka, Propojení úseku
Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, uložení chráničky – NEOTVÍRAT“.
Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem.
Písemně: Městský úřad Šumperk, odbor RÚI
Jesenická 31
787 01 Šumperk
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:
Nabídková cena bude zpracována podle zadávacích podmínek, oceněním prací a dodávek
v souladu s podmínkami veřejné zakázky.
Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovým rozpočtem v listinné a elektronické podobě v excelu,
které budou obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků uvedených ve výkazu výměr.
Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč ho nemůže žádným způsobem
měnit a upravovat.
Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí
obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů
během provádění díla.
Celková nabídková cena bude zpracována ve členění:
• nabídková cena bez DPH
• DPH
• celková nabídková cena včetně DPH
Nabídkovou cenu je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadovaného
zadavatelem.
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Výši nabídkové ceny je také možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
8. Pojištění
Zhotovitel bude povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním do výše min. 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
Nepředložení dokladů o pojištění je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele
k odstoupení od smlouvy.
9. Cena díla
viz. Návrh smlouvy o dílo, článek IV. Cena díla.
10. Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky
2. Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče
3. Vyplněný výkaz výměr
4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče
5. Harmonogram prací
11. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur.
Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů.
Faktury budou propláceny do výše 80% celkové smluvní ceny.
10% je pozastávka, která bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla
zadavatelem, resp. po odstranění vad a nedodělků a po zafoukání optického vlákna (nejpozději
do 30.09.2019).
Zbývajících 10% je pozastávka na odstranění případných reklamací finálních povrchů do
15.10.2019.
viz. Návrh smlouvy o dílo, článek V. Fakturace a platební podmínky.
12. Záruční podmínky:
Požadovaná minimální doba záruky:
- stavební práce 60 měsíců.
- trubka HDPE (chránička) 10 let
Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.
viz. Návrh smlouvy o dílo, článek XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady
13. Smluvní sankce:
viz. Návrh smlouvy o dílo, článek XVI. Sankce
14. Kritéria hodnocení:
- celková nabídková cena vč. DPH
15. Další podmínky:
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit bez uvedení důvodu
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky
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malého rozsahu
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
- zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky
- zadavatel předložené nabídky nevrací
- náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic
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