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Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš“

Zadavatel:
Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 00295647
Vyřizuje: Ing. Pavel Bednář
Tel. 566 502 533
e-mail: pavel.bednar@vbites.cz

Uchazeč

Výzva k podání nabídky
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako zadavatel,
Vás vyzývá k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku služby malého rozsahu.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
1) Název veřejné zakázky
„Koordinátor BOZP na stavbě Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní
terminál Velká Bíteš“
2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zabezpečení výkonu
koordinátora bezpečnosti práce v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytání služeb mimo pracovněprávní (dále
jen „stavba“), dále zajištění splnění veškerých požadavků podmínek pro úspěšné čerpání
poskytnuté finanční podpory v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
(číslo projektu: CZ.1.11/1.2.00/23.01317) souvisejících s realizací stavby a jejím
dokončením. Rozsah činností je dán přílohou - Smlouva o dílo, která je nedílnou součástí
zadávací dokumentace a tvoří přílohu č.3.
Předmětem stavby je přesun autobusových zastávek a vybudování přestupního terminálu na
severní straně náměstí ve Velké Bíteši, který bude tvořen autobusovým nádražím a místy
V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaná hodnota
stavby (bez opčního práva) činí 33.190.177 Kč bez DPH (rozpočet stavby). Předpokládaný
termín realizace stavby je 15.03.2013 – 31.10.2013.
Pro seznámení se blíže se stavbou přikládáme Průvodní zprávu z projektové dokumentace
(příloha č.5), Souhrnnou zprávu z projektové dokumentace (příloha č.6), Koordinační situaci
z projektové dokumentace (příloha č.7) a vzor smlouvy o dílo na realizaci stavby (příloha
č.8), která bude uzavřena s vybraným uchazečem. Předpoklad uzavření této smlouvy o dílo
se zhotovitelem je začátkem měsíce března 2013.
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č. 3 Smlouva o dílo + přílohy.
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Zadavatel výslovně požaduje použití tohoto závazného návrhu smlouvy o dílo včetně příloh.
Uchazeč je povinen před zpracováním nabídky řádně prostudovat zadávací podmínky
včetně příloh a do své nabídky zahrnout veškeré činnosti, které z těchto podmínek vyplývají.
Uchazeč je povinen dodržovat podmínky ROP Jihovýchod pro danou oblast podpory 1.2
Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2
Jihovýchod tvoří přílohu č.9 této výzvy.
Uchazeč se v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zavazuje poskytnout nezbytnou
součinnost a informace týkající se této zakázky subjektům provádějící audit a kontrolu
projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“, číslo projektu
CZ.1.11/1.2.00/23.01317, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci ROP NUTS 2
Jihovýchod.
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění: předpokládaný termín zahájení je ihned po podpisu smlouvy, předpoklad je
kolem 25.02.2013. Požadovaný termín ukončení služeb je dnem vydání kolaudačního
souhlasu, který se předpokládá do 31.12.2013.
Místo plnění: staveniště stavby „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál
Velká Bíteš“ a sídlo zadavatele.
4) Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 185 tis. Kč bez DPH.
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro daný předmět a dobu plnění jako cena nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů za kompletní poskytnutí služby.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :
- Celková cena za služby v Kč bez DPH, DPH a cena včetně DPH
6) Lhůta a místo pro podání nabídky a termín otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídky: Nabídka musí být doručena zadavateli od obdržení této výzvy do
15. února 2013 do 09.00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno
převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Místo pro podání nabídky: Nabídku uchazeč doručí osobně nebo poštovní přepravou na
adresu : Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. února 2013 od 09.00 hodin v zasedací
místnosti městského úřadu ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš za
přítomnosti uchazečů.
7) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkových cen. Jako nejvhodnější nabídka bude
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vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
8) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech veřejné zakázky je Ing. Pavel Bednář, 
566 502 533, mobil 728 234 629, e-mail: pavel.bednar@vbites.cz.
9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude obsahovat:
• Krycí list nabídky – vyplněný a podepsaný předložený vzor, který tvoří přílohu č.1,
• Čestné prohlášení – podepsaný vzor, který tvoří přílohu č.2,
• Doklad o právní existenci uchazeče – výpis z obchodního rejstříku (postačí prostá kopie),
• Oprávnění k výkonu činností, které jsou předmětem zakázky – např. živnostenský list
(postačí prostá kopie),
• Kalkulace ceny – vlastní zpracování cenové nabídky s uvedením všech požadovaných
údajů a dalších údajů dle uvážení uchazeče na základě finančních podkladů
poskytnutých zadavatelem,
• Návrh smlouvy – doplněný vzor smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP, který
tvoří přílohu č.3, podepsaný oprávněnou osobou a opatřen razítkem,
• Seznam alespoň 2 významných služeb řádně realizovaných uchazečem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu, popisu, doby a místa provádění služeb a kontaktu na
příslušného objednatele. Významnou službou se pro účely splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu rozumí dokončená zakázka na provedení činností koordinátora BOZP na
dopravní či pozemní stavbě, kdy finanční objem kontrolovaných staveb činil nejméně 8
mil. Kč bez DPH u každé z nich. Formulář seznamu významných zakázek tvoří přílohu
č.4. Formulář musí být řádně vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a veškeré finanční objemy budou uváděny
v české měně.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce zřetelně označené „NEOTEVÍRAT!
Koordinátor BOZP na stavbě Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál
Velká Bíteš“. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, končí uzavřením smlouvy o dílo,
nejpozději však 31.03.2013.
10) Ostatní ustanovení zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění podmínek zadávacího řízení do konce
lhůty pro podání nabídek, případně zrušení zadávacího řízení do uzavření smlouvy o dílo.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky právo na změny
smlouvy o dílo vyplývající s jednotlivých ustanovení této smlouvy.
Zadavatel písemně oznámí všem uchazečům rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.
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Uchazeč je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však po dobu 10 let od ukončení
stavby.
Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky tvoří tato Výzva k podání nabídky a její přílohy.
11) Přílohy
Příloha č.1 Krycí list
Příloha č.2 Čestné prohlášení
Příloha č.3 Vzor Smlouvy na činnost koordinátora
Příloha č.4 Formulář Seznam významných služeb
Příloha č.5 Průvodní zpráva z projektové dokumentace
Příloha č.6 Souhrnná zpráva z projektové dokumentace
Příloha č.7 Koordinační situace z projektové dokumentace
Příloha č.8 Vzor smlouvy o dílo na realizaci stavby
Příloha č.9 Smlouva o dotaci

Ve Velké Bíteši dne 06.02.2013

………………………………….
Ing. Tomáš Kučera
místostarosta města Velká Bíteš

