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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

„Bývalý depozitář aut Tatra v parku E. Beneše“

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět zakázky

Služby; projektová a inženýrská činnost

předpokládaná hodnota
veřejné zakázky

500 000,- Kč vč. DPH

Datum vyhlášení zakázky

12.07.2011

Název programu

-

Registrační číslo projektu

-

Název projektu

Zadavatel

„Bývalý depozitář aut Tatra v parku E. Beneše“
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Ivan Viskupič, vedoucí Odboru rozvoje města

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území, tel.: 556 879 693,
email: architekt@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Přípravná ověřovací projektová dokumentace na posouzení technického
stavu, možností napojení stávajících objektů na inženýrské sítě a
posouzení variant využití současného stavebního brownfield v centrálním
parku Kopřivnice - „Bývalý depozitář aut Tatra v parku E. Beneše“, který
v sobě zahrnuje území o velikosti cca 135 x 55 m, specifikované grafickou
přílohou č.4 a 5 tohoto zadání na p.č. 1929/1, 1932/2, 1928, část. na p.č.
1932/1 a 1932/3 v k.ú. Kopřivnice, na kterém se nachází – objekt
bývalého depozitáře aut, pomocné sklady a pozemky po bývalém
technickém muzeu Tatry a.s., stavební zaměření objektů, statické
posouzení pro využitelnost objektů.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Inženýrská činnost spojená s potřebou specifikace inženýrských sítí a
projektové činnosti, analýza technických dat. Geodetické zaměření
objektů a území.
Bližší specifikace a rozsah zakázky viz. příloha č.1 - Zadávací a obchodní
podmínky
Požadavky na obsah

Viz. Zadávací a obchodní podmínky k veřejné zakázce
Termín zahájení prací: 1.8.2011 (po podpisu smlouvy o dílo)

Termín plnění

Termín ukončení a předání kompletního díla:
30.11.2011

Základní kvalifikační
předpoklady

Uchazeč jako součást nabídky předloží čestné prohlášení o splnění
základních kvalifikačních předpokladů, dle zákona 137/2006 Sb, § 53
odst. 1

Profesní kvalifikační
předpoklady:

Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předloží zadavateli příslušné
oprávnění k podnikání (odpovídající osvědčení o autorizaci vydané
Českou komorou autorizovaných techniků a inženýrů nebo Českou
komorou architektů, živnostenský list) a výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, vše v originále nebo úředně ověřené kopii,
přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny originálem nebo úředně
ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpisy
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dní.

Lhůta pro podání nabídek

21.7.2011 do 9.00 hodin
Nabídky mohou být podány osobně nebo poštou na adresu :

Místo pro podání nabídek

Město Kopřivnice, odbor rozvoje města, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice
Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: Veřejná zakázka „Bývalý depozitář aut
Tatra v parku E. Beneše“ – neotevírat na adresu zadavatele.
Nabídka včetně návrhu smlouvy o dílo musí být podepsána osobou
oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 15.8.2011. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 31.8.2011.

Hodnotící kriteria

Nejnižší cena
Uchazeč je povinen vyslovit v návrhu smlouvy souhlas se zveřejněním
tohoto smluvního vztahu.

Další požadavky a
informace

Zadavatel umožňuje zájemcům prohlídku řešeného území dne 18.7.2011.
Sraz na MěÚ v Kopřivnici v 10.00 hod v zasedací místnosti č.dv. 802, 8.
patro, Štefánikova 1163, Kopřivnice
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Další viz. příloha tohoto oznámení 01 – Zadávací a obchodní podmínky.

Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

Přílohy oznámení

-

nevybrat žádnou nabídku a zadávací řízení bez udání důvodu
zrušit

-

odmítnout všechny předložené návrhy

-

nevracet podané návrhy

-

změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky řízení před koncem lhůty
pro převzetí návrhů

-

jednat o konečném znění smlouvy o dílo mimo ceny, termínu a
záručních podmínek

01 – Zadávací a obchodní podmínky
02 – Krycí list nabídky
03 – Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
04 – Rozsah řešeného území v katastru 1 : 2000
05 - Situace řešeného území s vyznačením objektů stavebního
posouzení 1 : 1000
06 – Fotodokumentace stavebních objektů a řešeného území v *.ppt

Ing. Ivan Viskupič,
vedoucí odboru rozvoje města
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