Výzva
k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejný zadavatel:
Město Vrchlabí,
Sídlo: 543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1,
IČ: 00278475,
(dále jen „zadavatel“),
vyzývá tímto k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Koordinátor BOZP pro stavbu - Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý
bazén včetně infrastruktury“

Ve smyslu ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ve
znění pozdějších předpisů, se pro toto řízení ZZVZ nepoužije, a to s výjimkou zásad
uvedených v ust. § 6 tohoto zákona.
Čl.1 Druh a předmět veřejné zakázky :
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Evid.č. zakázky: 3-2021
https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_260.html
Předmět veřejné zakázky:
Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ( dále jen“
Koordinátor “) v souvislosti s realizací stavby „ Sportovně rekreační areál Vejsplachy –
krytý bazén včetně infrastruktury“ (dále jen „dílo nebo stavba“),
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
ve znění pozdějších předpisů při realizaci stavby: „ Sportovně rekreační areál Vejsplachy –
krytý bazén včetně infrastruktury“ (dále jen „Stavba“) , včetně činností uložených dle těchto
obecně závazných předpisů zadavateli stavby.
Zejména tedy:
1) oznámení o zahájení stavby a zpracování plánu BOZP (§15 odst. 1 a 2 zák. č. 309/2006
Sb.)
2) zajištění výkonu činnosti koordinátora po dobu realizace shora uvedené stavby
3) zajištění všech dalších činností vyplývajících pro zadavatele stavby v oblasti BOZP
z obecně závazných předpisů
V souběhu s touto stavbou bude probíhat stavba energobloku jiným investorem.
Koordinátor bude povinen zabezpečit v nezbytném rozsahu z toho vyplývající výkon činnosti
Koordinátora.
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Stavba obsahuje - novostavbu krytého bazénu včetně vybudování infrastruktury. Součástí
stavby je také příprava území, hrubé terénní úpravy, zpevněné plochy, parkové komunikace,
parkovací plochy, veřejného osvětlení, přípojky sítí – vodovod, kanalizace, plynovod a další.
Čl.2 - Doba plnění zakázky
Zahájení činnosti: v nezbytném rozsahu po uzavření smlouvy - předpoklad polovina března
2021, pravidelnou činnost na stavbě po jejím fyzickém zahájení – předpoklad polovina dubna
2021
Ukončení činnosti – ukončení činnosti předáním stavby zadavateli (předpoklad říjen 2022)
Čl.3 Požadavky na kvalifikaci uchazeče:
Uchazeč doloží ve své nabídce:
a) Doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky.
b) Identifikační údaje fyzické osoby, která bude činnost Koordinátora BOZP fakticky
vykonávat, tato osoba musí mít osvědčení o odborné způsobilost Koordinátora BOZP dle
§ 10 zák.č. 309/2006 Sb.
c)
Seznam minimálně dvou staveb občanské vybavenosti realizovaných (dokončených)
v posledních 5 letech před datem zveřejnění této výzvy na profilu zadavatele, kde osoba
uvedená pod písm. b) tohoto článku výzvy vykonávala funkci Koordinátora BOZP. Náklady
na realizaci těchto staveb musí činit u jedné stavby minimálně 100 mil. Kč bez DPH, u druhé
stavby pak minimálně 50 mil Kč bez DPH. U každé v seznamu uvedené stavby musí být
uveden její objednatel a kontakt na tohoto objednatele

d)

Vztah uchazeče k fyzické osobě uvedené v odstavci b) tohoto článku výzvy
(zaměstnanec uchazeče, písemný závazek vykonávat pro uchazeče tuto činnost atp.)

Čl. 4 Forma nabídky:
a) Nabídka musí být podána v písemné formě, v českém jazyce a podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče
b) Nabídka uchazeče musí obsahovat:
1. vyplněný titulní list nabídky
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
3. identifikační údaje fyzické osoby, která bude fakticky vykonávat funkci Koordinátora
BOZP + osvědčení o odborné způsobilosti + seznam realizovaných staveb + vztah
uchazeče k fyz.osobě
4. doplněný a podepsaný návrh příkazní smlouvy č. 2021/04 ve znění obsaženém
v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky
c) Všechny shora uvedené doklady předkládá uchazeč v prosté kopii, zadavatel je oprávněn
si v případě pochybností vyžádat předložení originálů těchto dokladů k nahlédnutí
Nabídku uchazeč předloží v uzavřené obálce vně označené „Návrh na uzavření smlouvy
- neotvírat,“ s uvedením názvu „Koordinátor BOZP pro stavbu - Sportovně rekreační
areál Vejsplachy - krytý bazén včetně infrastruktury“ s uvedením názvu a adresy firmy.
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Čl.5 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
a) Nabídková cena musí být zpracována formou ocenění jednotlivých položek dle
přiloženého návrhu příkazní smlouvy.
b) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s výkonem
příslušné činnosti, tedy včetně cestovného
Čl.6 Místo plnění:
Sportovní areál Vejsplachy – Vrchlabí, popř. dle potřeb zadavatele
Čl.7 Lhůta a místo pro podání nabídek :
Lhůta pro podání nabídek: do 23.2.2021 do 10 00 hod.
Místo pro podání nabídek: - poštou na adresu zadavatele
- osobně na podatelně zadavatele
Kontaktní místo:
- Městský úřad Vrchlabí, Odbor rozvoje města a
územního plánování, Zámek č.p. 1, Vrchlabí
Kontaktní osoba : - p. Bohumila Břešťovská, tel. 499 405 332, mob. 737 225 694
email: brestovskabohumila@muvrchlabi.cz
čl.8 Ostatní:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek, popř. tuto veřejnou zakázku zrušit.
Podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas se zveřejněním údajů obsažených v jeho
nabídce.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_260.html
Na téže adrese budou k dispozici i dodatečné informace poskytované zadavatelem.
Oznámení o výsledku zadávacího řízení bude doručeno pouze uchazeči, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nejvhodnější. Pro ostatní uchazeče bude informace o výsledku
zadávacího řízení zveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_260.html
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě podání nabídky je svým návrhem
vázán po dobu 30 dnů ode dne následujícího po termínu pro podání nabídek na tuto
veřejnou zakázku malého rozsahu.
Čl. 9 Obsah zadávací dokumentace:
a) Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
b) Titulní list nabídky
c) Projektová dokumentace „Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén včetně
infrastruktury včetně infrastruktury“ zpracovaná firmou Centroprojekt group a.s., Štefánkova
167, 76030 Zlín - dokumentace pro provádění stavby – dílčí část potřebná pro ocenění
stavby – D1J-F-204 celková koordinační situace stavby, D1J-F-201 průvodní zpráva, D1FF-202 Souhrnná zpráva, D.1.1. arch. st. řešení
d) Návrh komisionářské smlouvy č. 2021/04
Ve Vrchlabí dne 2.2.2021
Ing. Jan Sobotka, v.r.
starosta města
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