Městský úřad Kolín
Odbor region. rozvoje a územ. plánování
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257
e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz
Vaše čj. (zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:

ORR 17224/12-mal
ORR Divadlo 3064/2012

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Vladimír Maláček
321 748 234
vladimir.malacek@mukolin.cz

Počet listů:
Příloh/listů:

4
0/0

Datum:

07.03.2012

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky
Zadavatel:
zastoupené:
sídlo:
telefon:
e-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Kolín
Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Karlovo nám. č.78, 280 12 Kolín 1
321748210
vit.rakusan@mukolin.cz
235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s. Kolín
3661832/0800

Vyzýváme Vás tímto k podání cenové nabídky na níže uvedenou akci:

Výkon koordinátora BOZP a PO na stavbu:
„Klub SCAPINO - Městské divadlo Kolín“
1. Termín realizace:
Předpokládaný začátek stavby: 04/2012

Předpokládané ukončení stavby: 09/2013

2. Orientační finanční náklady stavby podle zpracovatele projektu:
Objekt

Cena bez DPH

Stavební část

1 814 016,-

Zdravotní technika + vytápění

1 211 802,-

Vzduchotechnika

764 454,-

Elektroinstalace silová

597 513,-

Elektrická požární signalizace

182 930,-

Měření a regulace

92 481,-

Kompletní stavba bez DPH

4 663 196,-

./4

3. Vymezení plnění zakázky :
1. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smlouvy o dílo a s obsahem stavebního povolení
2. připravit pro objednatele podklady pro ohlášení stavby Oblastní inspekci práce pro Středočeský
kraj se sídlem v Praze, ul. Ve smečkách č.29, 110 00 Praha 1
3. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která
vznikají na staveništi během stavby
4. vypracovat registr rizik pro výše uvedenou stavbu
5. pozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy
6. navrhovat přiměřená opatření
7. oznamovat určenému zaměstnanci objednavatele, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata
přiměřená opatření ke zjednání nápravy
Rozsah činnosti koordinátora podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
1. koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti s cílem
chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z
povolání
2. dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a
plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
3. spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo
činností,
4. sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez
zbytečného odkladu zjednání nápravy,
5. kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit
vstup nepovolaným fyzickým osobám,
6. spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s
příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící TDI
7. zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního
právního předpisu.
Koordinátor BOZP a PO během realizace stavby:
1. sleduje, zda zhotovitel dodržuje plán a projednává s ním přijetí opatření a termíny k nápravě
zjištěných nedostatků,
2. provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na
něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly
tyto nedostatky odstraněny.
4. Místo plnění zakázky:
Plnění zakázky bude realizováno ve stávajícím 1. PP budovy Městského divadla Kolín, ul. Smetanova
č.577 Kolín IV po podpisu mandátní smlouvy a smlouvy o dílo se zhotovitelem. Předpokládaný termín
zahájení prací je stanoven na měsíc 04/2012 a termín dokončení na měsíc 09/2013 s použitím
ustanovení § 13 odst. 4) a ustanovení § 98 odst 1) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů. Zákázka bude rozdělena do dvou dílčích částí, a realizována podle
finančních prostředků z rozpočtu města. Na rok 2012 jsou v rozpočtu města rezervovány finanční
prostředky ve výši maximálně 2 500 000,- včetně DPH. Dle odborného odhadu se bude v roce 2012
jednat o následující stavební práce:
První dílčí část:
Stavební část (bourání konstrukcí a přípomoce pro PSV)
Zdravotní technika + vytápění
Vzduchotechnika
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V roce 2013 se akce dokončí v případě, že tato část bude zařazena Zastupitelstvem města do
rozpočtu na rok 2013 a bude se jednat o následující stavební práce:
Druhá dílčí část:
Stavební část (práce HSV a přípomoce pro PSV)
Elektroinstalace silová (hrubé rozvody a kompletace)
Elektrická požární signalizace
Měření a regulace
Obklady, dlažby, kompletace ZI, kompletace elektro, nátěry, malby, celkový úklid staveniště
5. Podklady pro zpracování nabídky:
Kompletní tištěná verze projektové dokumentace je k nahlédnutí na Odboru regionálního rozvoje a
územního plánování MěÚ Kolín u Vl. Maláčka po předchozí dohodě na telefonním čísle 321748234.
6. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky:
Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby písemná verze cenové nabídky
uchazeče byla seřazena v následujícím členění:
a)
b)
c)
d)
e)

obsah nabídky
cenová položková nabídka
čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče
doklad o pojištění
návrh mandátní smlouvy na zajištění zakázky v podobě tištěné a digitální ve formátu *doc.

7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:
a) cena bude uvedena v Kč bez DPH, DPH v zákonné výši a cena celkem včetně DPH v Kč
b) nabídkovou cenu bude možné překročit pouze po uzavření dodatku k mandátní smlouvě
8. Způsob hodnocení nabídek :
Cenové nabídky budou hodnoceny v tomto pořadí:
Celková výše nabídkové ceny bez DPH

100 %

9. Podání nabídek:
Cenové nabídky nebo písemné omluvy budou podány nejpozději do:

16.03. 2012 do 1330hod
10. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně:
Doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí č.78, 280 12 Kolín 1
V případě doručení nabídky poštou, je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.
Nebo osobně do podatelny MěÚ Kolín v těchto hodinách:
00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

00

7 – 17 hod
00
00
7 – 15 hod
00
00
7 – 17 hod
00
00
7 – 15 hod
00
30
7 – 13 hod

Uchazeč doručí nabídku v jednom vyhotovení a českém jazyce v zapečetěné a orazítkované obálce
s označením „Výkon koordinátora BOZP a PO na stavbu: Klub SCAPINO Městské divadlo Kolín“
s nápisem NEOTVÍRAT. Obálka bude na uzavření opatřena identifikačními údaji uchazeče (jméno,
název firmy, adresa, telefon) a razítkem.
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11. Další podmínky soutěže:
Zadavatel sdělí všem uchazečům výsledek hodnotící komise písemně do jednoho týdne po jejím
vyhodnocení, vyhrazuje si právo odmítnout všechny předložené nabídky a zrušit výzvu kdykoli v jejím
průběhu. Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změny v návrhu mandátní smlouvy. Konečná podoba
smlouvy bude před jejím podpisem odsouhlasena oběma smluvními stranami.

S pozdravem

Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru
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