MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
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DATUM:

20.04.2011

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Zajištění a administrace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky
„Komplexní zabezpečení komunálních služeb pro město Kopřivnici“

Předmět zakázky

Služba

Datum vyhlášení zakázky

20.04.2011

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Igor Kocurek, vedoucí odboru majetku města

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Igor Kocurek, vedoucí odboru majetku města, 556879790,
igor.kocurek@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci, která tvoří
nedílnou přílohu tohoto oznámení.

Termín plnění

Počátek plnění 05/2011, zpracovaná zadávací dokumentace 06/2011,
ukončení zakázky po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nebo po
zrušení výběrového řízení

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci, která tvoří nedílnou přílohu tohoto oznámení.

Lhůta pro podání nabídek

Do 02.05.2011 do 10:00

Místo pro podání nabídek

Forma podání nabídek

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Zajištění a administrace zadávacího
řízení nadlimitní veřejné zakázky „Komplexní zabezpečení komunálních
služeb pro město Kopřivnici“ – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor majetku města
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „Zajištění a administrace zadávacího řízení nadlimitní
veřejné zakázky - Komplexní zabezpečení komunálních služeb pro město
Kopřivnici“– NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému
datových schránek musí být nabídka ve formátu PDF s podpisem.
Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného
dokumentu.
Požadovaný jazyk nabídky

Čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 30.5. 2011. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 15.6.2011.

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Práva zadavatele

Přílohy oznámení

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez uvedení
důvodu
Zadávací dokumentace včetně příloh
Obchodní podmínky – návrh mandátní smlouvy

Ing. Igor Kocurek v.r.
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