Vše k veřejným zakázkám

V ÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce

VÝBĚR PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO CENTRA MĚSTA
KOPŘIVNICE
zjednodušené podlimitní řízení

Vše k veřejným zakázkám

Čl. 1.: Název veřejné zakázky
Výběr provozovatele Informačního centra města Kopřivnice

Čl. 2.: Identifikační údaje zadavatele
Zadavatelem je Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ 002 98 077.

Čl. 3.: Osoba zastupující zadavatele
1.

Osoba zastupující zadavatele:

a. JUSTITIA, s. r. o. se sídlem 28. října 1142/168, 70900 Ostrava. Společnost je zapsaná v
obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 16808.
b.

Jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat na základě mandátní smlouvy.

c. Rozhodným datem pro začátek či ukončení běhu lhůt jsou úkony činěné touto osobou nebo vůči
této osobě.
d. Dodavatel (uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud
není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly
této osobě doručeny. Od této doby začínají běžet i případně lhůty vázané na doručení písemností.
2.

Doručovací adresy:

a. Adresa pro doručování písemností osobně nebo prostřednictvím doručovací služby: JUSTITIA, s.
r. o., 28. října 1142/168, 70900 Ostrava – Mariánské Hory (mapa viz
http://www.justitia.cz/kontakty.html).
b.

Adresa pro doručování písemností emailem: justitia@justitia.cz.

3.

Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Křesálek, tel.: +420 603 430 773.

Čl. 4.: Komunikace zadavatele s dodavatelem
Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem v souladu s ust. § 148 odst. 2 zákona
doručovány jiným způsobem, a to e-mailem.

Čl. 5.: Zadávací lhůta
1.

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni.

2.

Zadavatel stanovuje lhůtu v délce tří měsíců.

Čl. 6.: Informace o druhu veřejné zakázky
1.

Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na službu.

2.

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním této písemné výzvy.

3.

Jedná se o podlimitní zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Čl. 7.: Informace o předmětu veřejné zakázky
1.

Předmět veřejné zakázky:

a. Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na provozování informačního centra zadavatele (dále i
IC), jehož podmínkou je mimo jiné provoz certifikovaný Certifikátem Agentury CzechTourism pro
oficiální turistické informační centrum s oprávněním používat registrované logo „i“ (dnes IC tuto
podmínku splňuje) a provoz s uděleným Certifikátem Asociace turistických informačních center ČR
(dále i A.T.I.C. ČR), a to minimálně v kategorii „B“. Podrobněji je předmět zakázky vymezen v zadávací
dokumentaci.
b.

Předmět není rozdělen na části.

c.

Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět zakázky.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle
referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě Nařízení komise (ES) č. 213/2008, kterým
se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné
zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při
zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV takto:
Kód CPV
64216210-8

Popis
Informační služby s přidanou hodnotou

Čl. 8.: Poskytnutí zadávací dokumentace
1.

Žádost o zadávací dokumentaci:

a. Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti zaslané osobě zastupující
zadavatele.
b.

Žádost lze zaslat i emailem.

2.

Požadavek na úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace:

Zadavatel úhradu nákladů nepožaduje.

Čl. 9.: Lhůta pro podání nabídek
1.

Lhůta pro podání nabídky: 22. 3. 2012, 10:00 hod.

2. Osobní doručení nabídky je možné 22. 3. 2012 od 8:30 do 10:00 hod., případně po předchozí
domluvě jindy.
3. Nabídku lze doručit i jinou formou (pošta, kurýrní služba, apod.). V případě, že se dodavatel
rozhodne využít tento způsob doručení nabídky, doporučuje zadavatel tuto skutečnost oznámit
pověřené osobě.

Čl. 10.: Místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídky je adresa: JUSTITIA, s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory. Mapa je dostupná na http://www.justitia.cz/kontakty.html.

Čl. 11.: Způsob podání nabídky
1.

Nabídky mohou být podány pouze v listinné podobě.

2.

Elektronické podání nabídky není přípustné.

3. Obsahové náležitosti nabídky (požadavky na formální zpracování nabídky) jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.

Čl. 12.: Informace o otevírání obálek
1.

Otevírání obálek proběhne dne 26. 3. 2012 v 9:00 hod.

2.

Místo otevírání obálek: sídlo zadavatele, MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Čl. 13.: Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Čl. 14.: Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
1.

Zadavatel požaduje prokázání této kvalifikace:

a.

základních kvalifikačních předpokladů,

b.

profesních kvalifikačních předpokladů.

Požadavky na kvalifikaci jsou podrobněji uvedeny v zadávací dokumentaci.

