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12.03.2012

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

Deratizace ve městě Kopřivnice

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – zajištění ochranné deratizace
v objektech a na pozemcích v majetku města, včetně místních částí Lubina,
Mniší, Vlčovice a na kanalizačních sběračích v majetku města včetně
místních částí Lubina, Mniší, Vlčovice.

Datum vyhlášení zakázky

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Igor Kocurek, vedoucí Odboru majetku města

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Blanka Fabiánová , 556 879 667, blanka.fabianova@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je provádění deratizace aplikací účinných nástrah
moderních druhů v plném rozsahu, jejich kontrola a doplňování
s vyhodnocením, a to vždy 2x ročně s následným dvojím sledováním účinků
a odstranění kadáverů v období duben-květen a září-říjen počínaje obdobím
2012
Předmět zakázky je specifikován v příloze:
Příloha č. 1 Seznam objektů v majetku města
Příloha č. 2 Seznam bytových domů v majetku města
Příloha č. 3 Seznam kanalizačních šachet
Příloha č. 4 Mapa části pozemků, objektů a kanalizačních sběračů

Termín plnění

Termín zahájení : duben-květen 2012

Požadavky na prokázání
kvalifikace

- specifikaci zpracovatele (sídlo, IČ,kontaktní osoba) včetně profilu firmy
- výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenský list
- kopii platného osvědčení odborné způsobilosti k výkonu uvedené činnosti
- potvrzení finančního úřadu o tom, že uchazeč nemá v evidenci daňové
nedoplatky.
Výše uvedené doklady budou předloženy buď v originále nebo úředně
ověřené kopii, přičemž tyto doklady může uchazeč nahradit předložením
originálu nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.

Lhůta pro podání nabídek

23.03.2012 do 10,00 hod

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

Odbor majetku města

Místo pro podání nabídek

Forma a obsah podání
nabídek

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice.
Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí nabídky
pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice
- Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Deratizace ve městě Kopřivnice NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
- Nabídka musí obsahovat návrh způsobu provedení ochranné deratizace
v objektech, prostorách a na pozemcích města, cenu díla na další období
nelze navyšovat.
- Druhy používaných prostředků a nástrah pro různá prostředí a popis
technického vybavení k provádění služeb.
- Smluvní zajištění řádného odstraňování kadáverů s oprávněnou osobou
- Cenová nabídka na provedení služeb musí být uvedena v přiloženém
návrhu smlouvy o dílo, doplněná o identifikační údaje a podepsaná.
- Součástí návrhu smlouvy o dílo jsou přílohy č.1, 2 ,3 a 4. Přílohy č. 1, 2 a 3
musí být doplněny o ceny.
- Reference o dosud prováděných službách
- Návrh způsobu provádění operativní místní deratizace na výzvu města.
- Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

Český jazyk

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 23.03.2012. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu
příslušné smlouvy, nejpozději však do 31.03.2012.

Hodnotící kritéria

cena
Uzavřená smlouva o provádění deratizace bude na dobu neurčitou, cenu díla
na další období nelze navyšovat. Fakturace provedeného díla bude
prováděna vždy po provedení jednotlivých etap v daném období (2x ročně).

Další požadavky

V průběhu roku je nutno operativně zajišťovat deratizaci dle požadavku
zadavatele, která však není součástí této nabídky.
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek.

Práva zadavatele

Přílohy oznámení

Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:
nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit
na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním
Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.
Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 1 – Seznam objektů v majetku města
Příloha č. 2 – Seznam bytových domů
Příloha č. 3 – Seznam kanalizačních šachet
Příloha č. 4 – Mapa části pozemků, objektů a kanalizačních sběračů

Ing. Igor Kocurek v.r.
vedoucí OMM
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