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DATUM:

19.07.2011

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – zakázka malého rozsahu

Název zakázky

„Výzva k předložení cenové nabídky - Realizace
zadávacích řízení na výběr dodavatelů v rámci realizace
projektů dotovaných z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko“

Typ zakázky

zakázka malého rozsahu

Předmět zakázky

Zakázka na dodávky a služby

předpokládaná hodnota
veřejné zakázky

Do 200 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení zakázky

9.08.2011

Název programu

-

Registrační číslo projektu

-

Název projektu

Zadavatel

„Výzva k předložení cenové nabídky - Realizace zadávacích řízení na
výběr dodavatelů v rámci realizace projektů dotovaných z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko“
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

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

Komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky (dle
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění a na

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
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základě uzavřené rámcové smlouvy a plné moci) - 5-ti samostatných
zadávacích řízení na výběr dodavatelů v rámci realizace projektů
dotovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Všechna zadávací řízení budou realizovaná jako otevřená podlimitní
řízení.

Požadavky na obsah

Viz. Zadávací podmínky k veřejné zakázce

Předpokládaný termín
plnění

09/2011 až 03/2012. Organizátor výběrových řízení bude na základě
rámcové smlouvy během roku 2011 písemně vyzván ke komplexnímu
organizačnímu a věcnému zajištění zadání jednotlivých výše uvedených
veřejných zakázek na dodavatele staveb
Základní kvalifikační předpoklady budou prokázány čestným prohlášením
dle přílohy č.2 zadávací dokumentace obsahující zejména tvrzení, že
uchazeč:

Základní kvalifikační
předpoklady

- nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný ve
prospěch zločinného spolčení, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, úplatkářství, podvodu, úvěrového trestného
činu a spoluúčasti na výše jmenovaných trestných činech.
- jednáním nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu
- na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo jeho návrh
- není v likvidaci
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění
-nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním
zabezpečení
Výše jmenované doklady může uchazeč nahradit předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Profesní kvalifikační předpoklady v souladu s § 54 zák. č. 137/2006 Sb.
s předložením :
- doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky
(výpis ze živnostenského rejstříku)
- výpis z obchodního rejstříku ne starší než šest měsíců
Doklady pro potřebu nabídky budou předloženy v prosté kopii. Vybraný
dodavatel doloží před podpisem smlouvy tyto dokumenty v originále nebo ve
Profesní a technické
kvalifikační předpoklady:

stejnopisu s ověřením jeho pravosti.
Technické kvalifikační předpoklady
- Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů
v rozsahu a za podmínek takto:
- Ddodavatel předloží seznam 5-ti služeb, jejichž předmětem bylo
provedení zadávacího řízení na podlimitní případně nadlimitní veřejnou
zakázku podle zákona o veřejných zakázkách, přičemž nejméně tři
z těchto zadávacích řízení byly na podlimitní případně nadlimitní veřejnou
zakázku v rámci realizace projektu dotovaného z Regionálních
Operačních programů.
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- Tyto zakázky doloží dodavatel referenčními listy potvrzenými objednateli.
Pro účel výběrového řízení postačí prosté kopie referenčních listů.
- Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude
zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Lhůta pro podání nabídek

17.8.2011 do 12.00 hodin
Nabídky budou podány elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště
na adrese www.gem.b2bcentrum.cz.

Místo pro podání nabídek

B2B Centrum, a.s.
Starochodovská 1359/76
149 00 Praha 4 – Chodov
Info: support@b2bcentrum.cz
www.gem.b2bcentrum.cz

Forma podání nabídek

Prostřednictvím elektronického tržiště
www.gem.b2bcentrum.cz

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

90dnů

Hodnotící kriteria

1)
Nabídky budou hodnoceny pro všechny zadávací řízení společně,
to znamená, že posuzovaná nabídková cena bude součet všech cen za
jednotlivá zadávací řízení.
2)
Nabídky budou vyhodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny bez
DPH.

Další požadavky a
informace

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

Práva zadavatele

Zadávací podmínky zadavatele

Přílohy oznámení

Zadávací podmínky zadavatele

Ing. Bohuslav Hruškovský
vedoucí oddělení investic
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