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Výzva k předložení cenové nabídky - Realizace zadávacích řízení na výběr
dodavatelů v rámci realizace projektů dotovaných z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko
Vyzýváme Vás tímto k předložení cenové nabídky pro dále specifikovanou zakázku malého
rozsahu na službu.
I.

Zadavatel

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
zastoupeno Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
IČ : 00298077

DIČ : CZ00298077
II.

Druh zakázky
Druhem zakázky se rozumí zakázka na službu v režimu zakázek malého rozsahu.

III.

Předmět plnění
1) Komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky (dle zákona o
veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění a na 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.
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Projekt
Cyklostezka Příbor-Lubina (předpokládané náklady zakázky – 4 mil)
Rozšíření kapacity Azylového domu Kopřivnice (předpokládané náklady zakázky –
13 mil)
Rekonstrukce ul. Štramberská - I. etapa (předpokládané náklady zakázky – 68 mil)
Rekonstrukce vestibulu Radnice (předpokládané náklady zakázky – 5,7 mil)
IPRM Jih – II. etapa - Veřejná prostranství (předpokládané náklady zakázky – 47
mil)

Na realizaci projektů byla přislíbena dotace z ROP Moravskoslezsko. Zadávací řízení
musí proběhnout v souladu s platným Metodickým pokynem pro zadávání veřejných
zakázek schváleným Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko.
IV.

Termín pro podání nabídek
Termín zahájení zadávacího řízení 9.8.2011
Termín pro podání nabídek je 17.8.2011 do 12.00 hod.

V.

Předpokládaný termín zahájení zadávacích řízení.
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.

VI.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Do 200 tis. Kč bez DPH za všech 5 zadávacích řízení.

VII.

Požadavky na zpracování cenové nabídky.
1) Uchazeč předloží cenovou nabídku prostřednictvím krycího listu (viz příloha č. 1) za
každé zadávací řízení samostatně.
2) Uchazeč musí předložit cenovou nabídku pro všechna výše uvedená zadávací
řízení.
3) Předložená nabídka bude zpracována v českém jazyce.
4) Nabídky budou podány pouze v elektronické podobě.
5) Uvedená cena bude uvedena bez DPH.
6) Uchazeč předloží v nabídce podepsaný návrh rámcové smlouvy v českém jazyce.

7) Uchazeč k nabídce předloží kopie těchto dokladů:
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a) 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 stejnopisu
s ověřením jeho pravosti.
b) Základní kvalifikační předpoklady budou prokázány čestným prohlášením dle
přílohy č.2 zadávací dokumentace obsahující zejména tvrzení, že uchazeč:
- 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.
c) 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.
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.
VIII.

Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria
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.

IX.

Forma podání nabídek
Prostřednictvím elektronického tržiště
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X.

Práva zadavatele :
1)
zadavatel si vymiňuje právo na změnu nebo úpravu výzvy k podání nabídky – o
tomto budou zájemci prokazatelně informováni a to nejpozději do 5 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek
2)
zadavatel si vymiňuje právo jednání o rámcové smlouvě
3)
zadavatel si vymiňuje právo uzavřít i smlouvu o dílo pouze na vymezený rozsah
zakázky (část) a dále jednat o rozsahu smlouvy do výše schválených finančních
prostředků
4)
v případě nesplnění podmínky doložením listin před podpisem smlouvy nebo
odstoupením vybraného uchazeče si zadavatel vymiňuje právo uzavřít smlouvu a
předmět díla realizovat s dalším uchazečem určeným dle pořadí vyhodnocení podaných
nabídek.

XI.

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svou
nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání
nabídek a končí dnem doručení oznámení dodavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

XII.

Kontaktní osoba pro dotazy
Veškeré případné dotazy nutno doručit elektronickou formou prostřednictvím
informačního systému datových schránek, případně emailem potvrzeným elektronickým
podpisem nejpozději do 15.8.2011 na kontaktní osobu.
Ing. Bohuslav Hruškovský
ved. oddělení investic
email: bohuslav.hruskovsky@koprivnice.cz, tel. 603 585 906, 556 879 661

Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru rozvoje města
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
Přílohy
Název přílohy:

č.1 - Krycí list
č.2 - Čestné prohlášení
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Příloha č.1 – KRYCÍ LIST
pro zakázku malého rozsahu
Realizace zadávacích řízení na výběr dodavatelů v rámci realizace projektů dotovaných
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba
Tel

Email
Cena celkem
(bez DPH)

Projekt
Cyklostezka Příbor-Lubina

Rozšíření kapacity Azylového domu Kopřivnice
Rekonstrukce ul. Štramberská - I. etapa
Rekonstrukce vestibulu Radnice
IPRM Jih – II. etapa - Veřejná prostranství
Cena celkem

V

dne

……………………………….
Razítko a podpis uchazeče
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Příloha č.2 - Čestné prohlášení dle bodu VII. odst. b)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec
1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Realizace zadávacích řízení na výběr dodavatelů v rámci realizace projektů dotovaných
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel ……………………….…..…
(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o
zadávání veřejných zakázek a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:
a) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; (§ 53 odst. 1 písm. a)),
b) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; (§ 53
odst. 1 písm. b)),
c) v posledních třech letech nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba
dodavatele nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c)),
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolventní
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela postačující nebo zaveden nucená správa podle
zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d)),
e) dodavatel není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e)),
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f)),
g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1
písm. g)),
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h)),
i) dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele nebyl
v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, (§ 53 odst. 1 písm. i)),
j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1
písm.j)).
V……………………., dne ……………………..
____________________________
Razítko a podpis oprávněných(-é)
osob(-y) dodavatele
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Upozornění pro dodavatele
1.
Pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště;
2.
Pro písmena f) až h): V případě, že je zájemcem zahraniční dodavatel, musí toto
prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele;
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