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Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Oprava hradební zdi úseku Z10 – ulice Okružní v Šumperku“
1. Zadavatel:
Město Šumperk, zastoupené:
ve věcech smluvních:
starostou Mgr. Tomášem Spurným
ve věcech technických:
vedoucí majetkoprávního odboru Městského úřadu v Šumperku
Ing. Hanou Répalovou
se sídlem:
nám. Míru 1, Šumperk
IČO:
00303461
DIČ:
CZ00303461
profil zadavatele: https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html
V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tato
veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona
2. Vymezení plnění zakázky:
Lokalita:
Oprava hradební zdi úseku Z10 – ulice Okružní, č. par.3087, 421, 532/1, 419/1, 390/1 v k.ú.
Šumperk
Oprava hradební zdi zahrnuje:
• odstranění vegetace (10% plochy líce celé opěrné zdi) a povrchové čištění (čištění 100%
plochy kamenného a cihelného zdiva),
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•

opravu plochy líce zdi (opravy spár v ploše – hloubkové spárování a klínování kamenů
zdiva v celé ploše líce opěrné zdi 61 m2, doplnění cca 12 ks poškozených cihel
klenbového pásu tl. 450 mm za nové cihly na vápennou maltu, montážní podepření
klenbového pásu během provádění stavby, finální zpevnění a hydrofobizace povrchu
všech spár kamenného zdiva)

•

oprava kaverny zdiva (oprava 3 kavern vypadaného zdiva + pásu chybějícího zdiva,
doplnění nově vyzděným zdivem, kameny stejného původu jako okolní zdivo na maltu
vápennou provázat s navazujícím zdivem)

•

vložení nových příčných drenáží

•

oprava horní hrany zhlaví opěrné zdi (vyčištění koruny zdi – 40 m2, provedení ochranné
betonové mazaniny v tloušťce cca 50 mm po celé délce zdi)

•

stabilizace vnitřních líců stěn stávajících podzemních prostor - vyplnění podzemních
prostor s předchozím podepřením zemních kleneb dřevěnou výdřevou a rovnaninou
z lomového kamene. Prostor uzavřít za cihelným zdivem stávajících klenbových pásů
vstupu cihelnou nebo kamennou stěnou, zaslepující podzemní prostory s přiznáním
původních vstupů.

Přezdění poškozených a chybějících částí hradební zdi bude při zachování původních rozměrů
řešeno s důsledným respektováním tradičního způsobu zdění konstrukcí z lomového kamene – tj.
se střídáním vrstev plošších kamenů a vrstev kamenů větších; mezery mezi kameny je nutné
pečlivě vyplnit drobnými kaménky (tzv. šíbry); bude dodrženo řádkování zdiva a nově vyzděné
vrstvy budou důsledně navazovat na ponechané původní zdivo bez vytvoření svislých spár; zdění
bude prováděno na nastavovanou maltu, která bude použita i ke spárování přezděných
konstrukcí; ke zdění bude použit odpovídající kámen se stejným mineralogickým složením a
velikostí jako materiál původní, nejlépe starý již zpatinovaný; finální vzhled spár bude upraven po
zavadnutí do „vymyté“ struktury; koruna hradby bude pojednána s duchu tradičních postupů
s použitím klasických materiálů jako kamenná či cihelná.
Kámen na doplnění zdi má zadavatel k dispozici na skladu.
Na hradební zeď je vypracované statické posouzení a návrh oprav, který přesně popisuje stav
hradební zdi a postup oprav, v případě zájmu je možné na dokumentaci nahlédnout po předchozí
domluvě s referentem Oddělení komunálních služeb MěÚ Šumperk.
Popis hradební zdi:
Samostatný úsek hradební zdi o celkové délce 58 m tvoří opěrná zeď z kamenného zdiva,
s proměnnou úrovní horní hrany koruny zdi, která kopíruje úroveň povrchu terénu v parku za jejím
rubem. Před lícem opěrné zdi se nachází travnatá plocha, parkoviště a oplocené plynárenské
zařízení. Výška opěrné zdi cca 3 - 4,1 m, celková plocha líce kamenné části opěrné zdi 192 m2.
Zhotovitel si zajistí bezpečnostní opatření po dobu provádění prací (dopravní značení apod.) tam,
kde to bude potřebné.
V případě zájmu, je možné provést prohlídku budoucího místa plnění za účelem přípravy nabídky,
a to po předchozí telefonické dohodě s referentem Oddělení komunálních služeb MěÚ Šumperk,
Ing. Šárkou Hofmannovou tel: 725 504 815.
Termíny plnění:
• nejpozději do 31.10.2019
3. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
•
•
•

Nabídka bude obsahovat celkovou nabídkovou cenu + DPH, která bude závazná pro
vystavení objednávky prací.
Dále bude členěna samostatně na jednotlivé pracovní úkony
Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha

4. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli a třetím osobám za škody vzniklé při provádění díla, nebo
v souvislosti s dílem, způsobené jeho firmou, popř. subdodavatelem, a tyto odstraní na vlastní
náklady.
5. Po dobu prací přejímá zhotovitel v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů,
zajišťujících bezpečnost a ochranu při práci a požární ochranu.
6. Lhůta pro podání nabídky:
Nabídky budou doručeny do 12.08.2019 do 10.00 hod. Nabídky, které budou zadavateli
doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty a hodnoceny, resp. budou
příslušným uchazečům vráceny
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7. Nabídka bude obsahovat:
-krycí list s uvedením nabídkové ceny bez DPH a vč. DPH
- cenovou nabídku v rozsahu zadávacích podmínek – nabídkovou cenu bez DPH
- podepsaný návrh smlouvy o dílo se zapracováním všech podmínek stanovených zadavatelem
Pokud nebude nabídka všechny výše uvedené náležitosti obsahovat, bude komisí vyřazena.
Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o
dílo, který je přílohou těchto zadávacích podmínek. Tato smlouva musí být doplněna uchazečem
na místech určených. Údaje doplněné uchazečem musí být správné, úplné a pravdivé.
Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy, nebo návrh smlouvy doplněný jiným
způsobem než stanoví zadávací podmínky, znamená to, že tato nabídka nesplňuje požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
8. Místo podání nabídky:
a) Nabídky se podávají v zabezpečené, uzavřené a neprůhledné obálce označené nápisem
„NEOTEVÍRAT“ – „Oprava hradební zdi úseku Z10 – ulice Okružní v Šumperku“, na obálce bude
dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče.
b) Obálka bude obsahovat jedno vyhotovení cenové nabídky v originále označené jako ORIGINÁL
c) Obálka bude přes místo uzavření opatřena razítkem a podpisem odpovědného zástupce
uchazeče.
d) Nabídky je možno podávat osobně v podatelně MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk nebo
písemně na adresu: Městský úřad v Šumperku, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01
Šumperk
e) Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem
nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí na podatelně MěÚ Šumperk,
nám. Míru 1.
f) Nabídky je dále možno podávat elektronicky, a to výhradně přes profil zadavatele na adrese
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000904. Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutno mít
připravený elektronický podpis.
g) Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla.
9. Hodnotící kritérium:
Nejnižší celková nabídková cena vč. DPH.
10. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohu.
Splatnost faktur je 21 dnů.
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková
nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění,
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.
Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční
doby.
Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho
povinen uhradit zadavateli příslušnou škodu.
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11. Smluvní sankce:
V případě porušení smluvních povinností je:
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla
v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, přičemž
smluvní pokuta bude započtena na cenu díla
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti uvedené
ve smlouvě o dílo, a to ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení
povinnosti (každý ks), přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla.
Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody.
12. Další podmínky:
- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky a to písemně a všem účastníkům shodně
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít s žádným
uchazečem smluvní vztah
- Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu
- Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky malého rozsahu
- Zadavatel předložené nabídky nevrací
- Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí
Příloha: Krycí list
Návrh smlouvy o dílo
Cenová nabídka
V Šumperku dne:

Ing. Hana Répalová
vedoucí majetkoprávního odboru
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