MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí

Zadávací dokumentace
akce:

„Pořízení sběrných nádob v rámci projektu Realizace místní Agendy 21
aneb Živá Kopřivnice“

Zadavatel: Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí
Kontaktní osoba: Lucie Kubalcová, DiS., referent odpadové hospodářství
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Předmět veřejné zakázky je dodávka včetně dopravy kontejnerů na sběr plastů.
Obsah a rozsah předmětu:
Dodávka 10ks plastových kontejnerů o objemu 1 100 litrů pro tříděný sběr plastů (žluté
barvy), kulaté víko bude opatřeno vhozovým otvorem pro danou komoditu – plast,
kontejnery budou vybaveny 4 ks celopryžových otočných koleček – z toho 2 kolečka
brzděná.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 90.000,- Kč včetně DPH
Splněním zakázky se rozumí dodání kontejnerů výrobených v roce 2011 v daném počtu
na adresu svozové firmy: Slumeko, s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice.
Doložení všech dokladů k dodávce potřebných k zapsání do evidence majetku – tj.
dodací list, prohlášení o shodě výrobku, návody na údržbu včetně protokolu o předání.
Termín dodání:

nejpozději do 15.10.2011
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Požadavky na prokázání kvalifikace:
1. Samostatný krycí list nabídky s cenou produktu a tabulka s rozpisem ceny:
Cena musí být v nabídce uvedena jako maximálně přípustná a musí obsahovat veškeré
náklady spojené s realizací výše jmenované akce. Cena za požadované zboží bude
vepsána do přiložené tabulky, bude uvedena bez a včetně DPH, stejně tak i doprava
daného zboží.
2. Návrh kupní smlouvy:
Návrh kupní smlouvy musí mj. obsahovat:
-

termín předání zboží

-

ujednání o smluvní pokutě za zpožděné dodání zboží

-

záruku na předané zboží

-

tabulku s rozpisem ceny zahrnující veškeré náklady nutné pro realizaci předmětu
díla

-

sdělení, že: Akce je součástí projektu „Realizace místní Agendy 21 aneb Živá
Kopřivnice“ financovaného z Revolvingového fondu MŽP ČR.

-

souhlas se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města Kopřivnice

3. Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
Uchazeč předloží s nabídkou:
Profesní kvalifikační předpoklady v souladu s § 54 zák. č. 137/2006 Sb. s předložením:
-

dokladu o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky
(autorizace patřičného zaměření, výpis z živnostenského rejstříku)

-

výpisu 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.
Základní kvalifikační předpoklady budou prokázány čestným prohlášením obsahujícím
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 konkurz 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
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-

nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení

Výše jmenované doklady může uchazeč nahradit předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
Hodnotící kritéria:
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídnutá cena.
Práva zadavatele:
-

zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a zadání
zakázky zrušit

-

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 nabídky

-

zadavatel si vymiňuje právo jednání o kupní smlouvě

-

v případě nesplnění podmínky doložením listin před podpisem smlouvy nebo
odstoupením vybraného uchazeče si zadavatel vymiňuje právo uzavřít kupní
smlouvu s uchazečem dalším v pořadí.

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svou
nabídkou vázán. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým
návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy.
Termín a místo podání nabídky:
Nejpozději do 2.9.2011 do 10:00 hod. na adresu město Kopřivnice, Odbor životního
prostředí, dveře č. 505, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice.
Obálka bude doručena v uzavřené obálce opatřené nápisem: „Pořízení sběrných nádob
v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice“ - NEOTVÍRAT.

Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru

Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Tabulka pro výpis ceny
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