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Radek Chvistek

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – otevřená podlimitní zakázka

Název zakázky

„HASIČSKÁ

ZBROJNICE KOPŘIVNICE – STAVEBNÍ
ÚPRAVY“

Typ zakázky

Otevřené podlimitní řízení

Předmět zakázky

Stavební práce

předpokládaná hodnota
veřejné zakázky

14 273 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení zakázky

11.07.2011

Název programu

-

Registrační číslo projektu

-

Název projektu

Zadavatel

„Hasičská zbrojnice Kopřivnice – stavební úpravy“
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Josef Jalůvka, starosta města

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Bohuslav Hruškovský, vedoucí oddělení investic, tel.: 556 879 661,
603 585 906, email: bohuslav.hruskovsky@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejní zakázky je provedení stavebních úprav na
budově hasičské zbrojnice v Kopřivnici zaměřených na rekonstrukci a
přístavbu budovy v rozsahu a za podmínek stanovených projektovou
dokumentací zpracovanou v říjnu 2009 firmou BP projekt, s. r. o.,
Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí, a položkovým rozpočtem a zadávací
dokumentací veřejné zakázky vč. obchodních podmínek.

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
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Požadavky na obsah

Předpokládaný termín
plnění

Viz. Zadávací a obchodní podmínky k veřejné zakázce
Předpokládaný termín zahájení prací: 10.10.2011 (po podpisu smlouvy o
dílo)
Termín ukončení a předání kompletního díla:
10.12.2012
1. Dodavatel v souladu s ust. § 53 odst. 2 zákona předloží doklady, jimiž
prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53
odst. 1 zákona, písm. a) až písm. l).

Základní kvalifikační
předpoklady

2. Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
uvedených v ust. § 53 odst. 1 písm. a) až písm. l) zákona předloží v
souladu s ust. § 53 odst. 2 zákona doklady, jimiž prokáže splnění
základních kvalifikačních předpokladů, nebo v souladu s ustanovením
§ 62, odst. 2 zákona k prokázání kvalifikačních předpokladů
uvedených v ust. § 53 odst. 1 písm. a) až písm. l) zákona předloží
čestné prohlášení.

1. Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů
předložením:
a) podle ust. § 54 písm. a) zákona:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Profesní kvalifikační
předpoklady:

b) podle ust. § 54 písm. b) zákona:
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Oprávněním k
podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání
vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů, opravňujícího dodavatele realizovat
předmět veřejné zakázky.
c) podle ust. § 54 písm. d) zákona:
dokladu osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v podobě
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve
znění pozdějších předpisů pro obor autorizovaný inženýr – obor
pozemní stavby.

Lhůta pro podání nabídek

8.8.2011 do 11.00 hodin
Nabídky mohou být podány osobně nebo poštou na adresu osoby
pověřené výkonem zadavatelské činnosti :

Místo pro podání nabídek

CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s. r. o.
Sídlo:
Štefánikova 244, 742 21 Kopřivnice
IČ:
25357948
DIČ:
CZ25357948
Statutární orgán:
Ing. Jiří Huške, jednatel
Telefon:
595 536 777, 603 287 727
Kontaktní osoba:
Ing. Hana Švecová
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Telefon:
E-mail:

Forma podání nabídek

595 536 775, 732 735 587
cpr@nettle.cz

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice
v Kopřivnici – stavební úpravy“ – neotevírat na adresu osoby
pověřené výkonem zadavatelské činnosti.
Nabídka včetně návrhu smlouvy o dílo musí být podepsána osobou
oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je svým
návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do
31.12.2011.

Hodnotící kriteria

Nejnižší nabídková 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 26.7.2011
v 10.00 hod. Sraz na místě stavby Hasičské zbrojnice v Kopřivnici před
objektem.

Práva zadavatele

Viz. Zadávací a obchodní podmínky zadavatele

Přílohy oznámení

01 – Zadávací a obchodní podmínky zadavatele

Ing. Bohuslav Hruškovský
vedoucí oddělení investic
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