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Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídky – veřejná
zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Zpracování kompletní žádosti o dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra, pro
projekty s celkovými náklady do 10 mil. Kč

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba

Datum vyhlášení zakázky

4.11.2011

Zadavatel

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. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, tel.
556 786 670, e-mail: lenka.simeckova@koprivnice.cz
1)

Zpracování kompletní žádosti o dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra,
v souladu s připravovanou výzvou č. 5 a aktuálními metodickými pokyny
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen
regionální rady). Součástí zpracování žádosti je i zpracování povinných a
nepovinných příloh, zejména pak zpracování podrobného rozpočtu
projektu, zpracování studie proveditelnosti projektu a zpracování analýzy
nákladů a přínosů (CBA) projektu.

2)

Poradenství v oblasti optimalizace nastavení projektu s ohledem na
podmínky dotačního programu.

3)

Konzultace a spolupráce při přípravě projektové dokumentace projektu
s projekční kanceláří vybranou zadavatelem.

4)

Konzultace projektu a žádosti o dotaci s odbornými pracovníky Úřadu
regionální rady (ÚRR) s ohledem na optimalizaci nastavení a zvýšení
dotovatelnosti projektu.

5)

Účast zástupce zpracovatele při předání žádosti k formální kontrole
pracovníky ÚRR v předem dohodnutém termínu

6)

Projekty, kterých se předmět zakázky týká nepřesahují svými celkovými

Popis předmětu zakázky

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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náklady 10 mil. Kč. Jde o projekty:
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emila Zátopka
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině
Rekonstrukce hasičských zbrojnic v Lubině

Termín plnění

Předpokládaná hodnota
zakázky

7)

Základní popis projektů bude uchazečům zaslán na základě elektronické
žádosti zaslané nejpozději do 9.11.2011 na adresu
lenka.simeckova@koprivnice.cz.

1)

Požadovaný termín zahájení prací – ihned po podpisu smlouvy o dílo

2)

Termín ukončení prací - 15.2.2012

3)

Termín ukončení prací může být prodloužen za předpokladu, že bude
prodloužen termín podávání žádosti o dotaci o více než 7 dnů oproti
aktuálnímu plánu výzev ROP Moravskoslezsko.

300.000,- Kč vč. DPH

1)

Uchazeč je při podání nabídky povinen předložit prostou kopii
oprávnění k podnikání, související s předmětem zakázky a prostou kopii
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán. Vybraný
uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli
příslušné oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud
je v něm zapsán (oboje v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž
tyto doklady mohou být nahrazeny originálem nebo úředně ověřenou
kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů). Tyto dokumenty
nebudou starší 90-ti kalendářních dnů.

2)

Uchazeč předložení seznam minimálně 3 zakázek obdobného
charakteru a rozsahu realizovaných uchazečem za poslední 3 roky
(2008, 2009, 2010), které získaly dotaci z ROP, tj. zpracování kompletní
žádosti o dotaci vč. základní studie proveditelnosti pro minimálně 3
projekty každý s celkovými náklady do 10 mil. Kč a dalších povinných
příloh potřebných k podání žádosti na projekty realizované v rámci ROP
Moravskoslezsko.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Tyto 3 referenční zakázky budou doloženy kopií referenčního listu nebo
prohlášením, které bude obsahovat – údaje o odběrateli a kontakt na
osobu odběratele pro ověření reference, předmět zakázky a finanční
rozsah projektu.

3)

Uchazeč předloží seznam členů týmu (odpovědných odborných
pracovníků), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Tento
seznam bude předložen pro každý projekt samostatně. Jeden
projektový tým bude složen minimálně z následujících odborníků:
Projektový manažer, který má minimálně magisterské VŠ
vzdělání a praxi vztahující se k předmětu zakázky – tzn. podílel se
na realizaci aspoň dvou zakázek obdobného charakteru a rozsahu
Finanční manažer, který má minimálně magisterské VŠ vzdělání a
praxi vztahující se k předmětu zakázky – tzn. podílel se na realizaci
aspoň dvou zakázek obdobného charakteru a rozsahu

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání
výzvy a končí 15.11.2011 v 8.00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny
zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky, nabídky doručeny po této
lhůtě nebudou otevřeny.
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Místo pro podání nabídek

1) Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky na adrese
zadavatele Město Kopřivnice, odbor rozvoje města, Štefánikova 1163,
Kopřivnice, 742 21.
2) Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
osobně v pracovní dny od 9,00 hod do 14,00 hod.

Forma podání nabídek

1) Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Zpracování žádosti o dotaci z ROP do
10 mil. Kč – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
2) Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
3) Nabídka bude obsahovat:
a. Podepsaný krycí list nabídky
b. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
c. Doložení kvalifikačních předpokladů dle tohoto oznámení
4) Nabídky budou hodnoceny pro každý projekt samostatně, proto uchazeč
v krycím listu nabídky stanoví cenovou nabídku pro každý projekt
samostatně. Případné hromadné slevy z díla se nepřipouštějí.
5) Uchazeč může podat svou nabídku pouze pro vybrané projekty.

Požadovaný jazyk nabídky

Čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán 20 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem podpisu příslušné
smlouvy o dílo.

Hodnotící kritéria a
způsob hodnocení
nabídek

Hodnotící kritéria
Nabídky budou vyhodnoceny samostatně pro každý projekt zvlášť podle
ekonomické výhodnosti, kdy bude hodnocena:
a) celková cena nabídky pro projekt s DPH (váha 40 %)
b) cena za předmět plnění pro projekt s DPH (váha 60 %)
Způsob hodnocení
1) Nabídky na zpracování žádosti budou hodnoceny pro každý projekt
samostatně.
2) Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 – 100.
3) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
hodnoceného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce se použije
tohoto vzorce:
hodnota kritéria nabídky s nejnižší hodnotou / hodnota kritéria hodnocené
nabídky * 100.
4) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené
nabídky se vynásobí % váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií
hodnocené nabídky dle této výzvy. Takto získané bodové hodnoty všech
dílčích kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou.
5) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky
dosáhly, a to od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku
s bodovou hodnotou nejnižší

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Práva zadavatele

1) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a na
zrušení výběrového řízení bez uvedení důvodu.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na vymezený
rozsah zakázky a dále jednat o rozsahu smlouvy.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy vyjma ustanovení
jednoznačně stanovených tímto zadáním.
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Přílohy oznámení

1)
2)

Krycí list nabídky
Specifikace projektů (bude zaslána na základě e-mailové žádosti zaslané
do 9.11.2011 na adresu lenka.simeckova@koprivnice.cz.)

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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