MĚSTO HRANICE
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Výzva k podání nabídky
Zakázka

„Hranice – rybník Skřidlák – odstranění stávajícího výpustného
zařízení požeráku – výstavba nového monolitického výpustného
zařízení požeráku“

Zadavatel

Město Hranice, IČ 00301311

Způsob zadání

Směrnice QS 74-01

1.
Název a sídlo zadavatele :
Město Hranice, IČ 00301311, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, zastoupené
starostou města Jiřím Kudláčkem.
2.

Předmětem zakázky je :
a) Pořízení pasportu (rozměrového technického zákresu) současného stavu požeráku
rybníka Skřidlák v Hranicích, včetně přístupového schodiště včetně fotodokumentace,
b) Pořízení jednoduché technické dokumentace nového otevřeného monolitického
výpustného zařízení - požeráku rybníka Skřidlák rozměrově a pozičně totožného se
stávajícím včetně přístupového schodiště o šířce 800 mm.
V dokumentaci budou zapracovány podmínky v současné době platných technických
norem k výpustným zařízením s dvojtou dlužovou stěnou (viz vzorové výpustné
zařízení) bez čelní betonové stěny s vypouštěcím šoupátkovým zařízením.
Vnitřní rozměry nového požeráku budou 1250x800 mm, tl. stěny 250 mm a výškou
ke dnu 1800 mm, základem o výšce min. 800 mm a řádným napojením na
odvodné potrubí rybníka Kuchyňka a na břehové hrany tak, aby nedocházelo
k průsakům.
c) Provedeni odstranění a zajištění ekologické likvidace suti – kompletního odstranění
požeráku rybníka Skřidlák v Hranicích, včetně přístupového schodiště,
d) Provedení výstavby nového otevřeného monolitického výpustného zařízení - požeráku
rybníka Skřidlák s dvojtou dlužovou stěnou dle odkonzultované jednoduché technické
dokumentace, včetně přístupového schodiště o šířce 800 mm.
e) Uvedení hráze a břehových hran do původního stavu.

3.





4.

Doba a místo plnění :
Termín zahájení prací - červenec - 2017,
Termín ukončení prací - listopad - 2017,
Místem plnění je území města Hranic
Prohlídku místa plnění lze provést:
– vzdálenou prohlídkou samostatně z veřejně přístupné komunikace,
– na základě telefonické, či mailové individuální domluvy.
Požadavek na prokázání kvalifikace :
– Zadavatel požaduje doložit doklad o oprávněnosti k podnikání v předmětné činnosti,
přičemž postačí ověřená fotokopie tohoto dokladu.

Pernštejnské náměstí 1
753 37 Hranice

IČ: 00301311

Tel.: 581 828 111 E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz
Fax: 581 828 650
ISO 9001
VÍTĚZ CENY 2008

2/4

– V nabídce, kterou nám zašlete, požadujeme uvést min. 3 reference a činnosti, které
jste v posledních 5 letech uskutečnili v tématické návaznosti na námi požadovanou
zakázku.
5.
Způsob hodnocení nabídek :
- Celková nabídková cena bez DPH - 100%
Hodnocení nabídek se provede podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že se
sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny.
Nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za provedení prací,
dle bodu 2. předmětu zakázky.
Rozhodná je přitom výše nabídkové ceny bez DPH.

6.
Požadavek na jednotný způsob zpracování ceny :
Nabídková cena na realizaci výše uvedené zakázky, bude navržena v Kč bez DPH, a to
naceněním prací, spojených s realizací zadání. Tato cena bude pevná, maximální a platná do
30.11.2017.
Nabídková cena bude zpracována podle předložených podkladů formou položkového rozpočtu,
který musí být součástí nabídky, včetně rekapitulace. Dále je uchazeč povinen ocenit a do
celkové nabídnuté ceny zahrnout i práce, které podle názoru uchazeče v soupisu prací chybí,
nebo jsou uvedeny nepřesně s doplněním samostatného popisu případných zjištěných
nedostatků, nebo chyb. Nabídnutá cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí
obsahovat všechny náklady na řádné provedení, včetně podnikatelského rizika.
Pro navrženou cenu platí, že musí obsahovat mimo ceny vlastního provedení díla i náklady na:
bezpečnostní opatření, opatření k zamezení obtěžování okolí hlukem a opatření
k zamezení znečišťování okolí stavby,
všechny úkoly, práce a služby, nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla,
uvedení celého místa stavby, pozemků užitých k realizaci díla a příjezdu ke stavbě do
původního stavu.
7.
Další požadavky pro podání nabídky
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo. V návrhu smlouvy o dílo bude uvedeno, že :
– Obsah není obchodním tajemstvím ve smyslu §17 obchodního zákoníku,v platném znění a
že vybraný uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy,
– Splatnost faktur činí min. 30 dnů ode dne doručení objednateli.
– Zhotovitel se zavazuje zajistit čištění komunikací a ostatních pozemků znečištěných vlastní
činností a dodržovat pracovní dobu v pracovních dnech 600 hod. až 1800 hod. o víkendech
800 hod. až 1800 hod. Porušení některého z těchto ustanovení bude pokutováno částkou
2.000,- Kč včetně DPH za každý den či jednotlivý případ.
– Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání dokončeného díla, se stanovuje na částku
1.000,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení.
8.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem obdržení výzvy a končí dnem 16.06.2017 v 1330
hodin.
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Nabídky v písemné
označením :

9.

formě

předkládejte

v uzavřených

obálkách

s výrazným

„Hranice – rybník Skřidlák – odstranění stávajícího výpustného zařízení požeráku –
výstavba nového monolitického výpustného zařízení požeráku“.
Ke stávajícímu požeráku se nedochovala žádná projektová dokumentace.
Kontaktní pracovník - Jiří Škop,
Telefon : 581 828 346, 733 322 478, e-mail : jiri.skop@mesto-hranice.cz
MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, dveře č. 408.
Lhůta, pro podání dodatečných dotazů končí dne 13.06.2017 v 1500 hodin.
11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni 60 kalendářních dnů ode dne podání nabídky.
12. Místo pro podání nabídek
Nabídky zasílejte poštou, nebo podejte osobně na podatelnu II umístěnou v kanceláři č. 122
Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice. Jiné doručení není
považováno za řádné doručení nabídky.
Provozní doba podatelny II:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 – 17.00
7.00 – 15.00
7.00 – 17.00
7.00 – 15.00
7.00 – 13.30

13. Zadavatel si vyhrazuje právo







neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
zadání zakázky kdykoliv zrušit
změnit nebo doplnit podmínky zadání
provádět úpravy návrhů smluv
odmítnout veškeré předložené nabídky
provádět úpravy návrhů smluv

V Hranicích dne 29.05.2017
Otisk razítka
Ing. arch. Ladislav Patočka
vedoucí odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy
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Příloha :
- kopie situace rybníčku Skřidlák, č. G.4.3,
- vzorové výpustné zařízení – požerák
- fotodokumentace současného stavu.
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