MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

V souladu s ustanovením § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon“) a v pověření zadavatele Vám sděluji, že Rada města
Kopřivnice rozhodla dne 28. 6. 2011 vyzvat konkrétní společnosti k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) k veřejné zakázce na služby označené „Veřejná zakázka na
poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

4.000.000,00 Kč bez DPH

Předmětem veřejné zakázky je poskytování pojistných služeb v rozsahu pojištění majetku,
pojištění odpovědnosti za škodu a pojistného rizika pro zadavatele a všechny jeho příspěvkové
organizace.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle §
62 zákona a údaje o hodnotících kritériích dle § 78 zákona jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci, která bude vydána elektronicky zájemci na základě písemné i elektronické žádosti
adresované zástupci zadavatele na adresu níže uvedenou dle § 48 zákona.
Písemnou
žádost
o
poskytnutí
zadávací
dokumentace
zasílejte
administrator@ecentre.cz nebo na níže uvedenou adresu zástupce zadavatele:

na

e-mail:

eCENTRE, a.s.
Brandlova 8
702 00 Ostrava
Nabídku v písemné formě v jednom originále a v jedné kopii doručte v uzavřené obálce
opatřené identifikačními údaji, příp. razítkem odesílatele a označené: „Veřejná zakázka na
poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice“ – neotevírat.
Nabídky lze podávat osobně do podatelny zástupce zadavatele spol. eCENTRE, a.s. na
adrese Brandlova 8, 702 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 8:00 hod do 15:00 hod.
Uchazeči mohou též podat svou nabídku doporučenou poštou na výše uvedenou adresu
pobočky zástupce zadavatele, popř. kurýrní službou. V případě zaslání poštou (kurýrní službou)
je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní
službě). Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 31.07.2011 v 14:00 hod.
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