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Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na:
„Metropolitní optická síť města Šumperka –
montáž mikrotrubiček a montáž opt. kabelů “
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 akce: „Metropolitní optická síť města Šumperka – montáž
mikrotrubiček a montáž opt. kabelů “ je dodávka potřebného materiálu pro montáž –
mikrotrubiček včetně příslušenství, optických kabelů, optických rozvaděčů včetně příslušenství,
provedení montáže mikrotrubiček do stávajících HDPE (zafouknutí, zatažení).
Jedná se o dokončení zaokruhování metropolitní optické sítě od knihovny (bývalé základní školy
na ul. 28.října) a ukončením na MěÚ Šumperk, ul. Jesenická 31. Provedení montáže optických
kabelů (zafouknutí do mikrotrubiček) včetně ukončení v objektu Jesenická 31.
Provedení kalibrace a tlakové zkoušky mikrotrubiček.
Provedení měření instalovaných optických kabelů.
a) pro oboustranně okonektorovaná vlákna:
přímou metodou dle měřící metody 1a podle ČSN EN 61280-4-2 a oboustranné měření OTDR
vše pro vlnové délky 1310, 1550 a 1625 nm
b) pro jednostranně okonektorovaná vlákna,
jednostranné měření OTDR pro vlnové délky 1310, 1550 a 1625 nm
c) neokonektorovaná vlákna
bez měření
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby vč.
výkazu výměr, aktualizovaná 05/2018 společností SITEL spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15,
140 00 Praha 4.
Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
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-

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 realizací díla,

-

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

-

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

-

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

-

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

-

zajištění všech 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,

-

odvoz a uložení případných vybouraných hmot 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 realizací díla do původního stavu (komunikace,
chodníky apod.),

-

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

-

pravidelně svolávat kontrolní dny, a to jednou za 7 pracovních dnů (pokud nebude
dohodnuto jinak),

-

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.

Zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly od kalibrace a tlakových zkoušek
mikrotrubiček a protokoly od měření, které budou součásti projektu skutečného provedení.
Součástí předání dokončené stavby je dodání:
- originál stavebního deníku
- certifikáty a prohlášení o shodě od všech použitých materiálů, katalogové listy
- doklady o likvidaci odpadů
- vypracování měřících protokolů o provedených měřeních a zkouškách
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace
- dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 2 x v tištěné formě + 1 x v digitální
formě (příslušné soubory ve formátu *.DOC,*.XLS, *. PDF, *.JPG, schémata v *.PDF,*.DGN,
*.DWG) na CD - struktura PD skutečného provedení – viz. STZ str. 14
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/vz00000907
Zadavatel nesvolává společnou prohlídku stavby. Jedná se o ulice veřejně přístupné.
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 výpisu z obchodního rejstříku 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 výpisu z obchodního rejstříku v originále
nebo ve stejnopise s ověřením jeho pravosti, nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.
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- Uchazeč v nabídce uvede nejméně 3 referenční akce obdobného charakteru (montáž nové
optické sítě) s investičními náklady na jednotlivé stavby minimálně 0,1 mil. Kč bez DPH, na které
se podílel jako generální dodavatel nebo poddodavatel v posledních pěti letech.
5. Doba plnění:
Předpokládaný termín zahájení prací:
Termín dokončení prací:
Termín závěrečné kontroly a předání dokladů a protokolů

01.07.2019
18.08.2019
20.09.2019

6. Termín předložení nabídky:
Nabídky budou doručeny do 18.06.2019 do 11.00 hod.
Nabídky budou podány osobně (na podatelnu MěÚ Šumperk, ul. Jesenická) nebo doporučenou
poštou v písemné formě v uzavřené obálce označené „Metropolitní optická síť města Šumperka mikrotrubičky – 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 a se zadávací dokumentací.
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

………………………………Kč
………………………………Kč
………………………………Kč

Nabídkovou cenu je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadovaného
zadavatelem.
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 pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost za újmu
způsobenou třetí osobě s pojistným plněním do výše min. 200 tis. Kč. Zhotovitel předloží
pojistnou smlouvu objednateli před podpisem smlouvy.
Nepředložení dokladů o pojištění je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele
k odstoupení od smlouvy.
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9. Cena díla
viz. Návrh smlouvy o dílo, článek IV. Cena díla.
10. Nabídka bude obsahovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Krycí list nabídky
Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče
Vyplněný výkaz výměr
Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče
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.
20 % je pozastávka, která bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla
zadavatelem, resp. po odstranění vad a nedodělků a po předání veškerých protokolů o funkčnosti
zrealizovaného díla.
viz. Návrh smlouvy o dílo, článek V. Fakturace a platební podmínky.
12. Záruční podmínky:
Požadovaná minimální doba záruky:
- 60 měsíců.
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 XV. Sankce
14. Kritéria hodnocení:
- celková nabídková cena vč. DPH
14. 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
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
4|4

