MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

Ludvík Michalec
ORM
+420 556 879 661, +420 603 585 906
Ludvik.michalec@koprivnice.cz

DATUM:

30.3.2012

webmaster
Oddělení vnějších vztahů

Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídky
pro veřejnou zakázku na dodávky a služby
zakázka malého rozsahu
(předpokládaná hodnota zakázky 624 000,- Kč bez DPH)
„Dodávka vnitřního vybavení pro ZŠ Mniší “

Název zakázky
Předmět zakázky

Dodávky a služby

Datum vyhlášení zakázky

30.3.2012

Město Kopřivnice,
Zadavatel

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ve věcech smluvních: Ing. Josef Jalůvka, starosta města

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ve věcech technických : Ing. Ivan Viskupič
Ing. Bohuslav Hruškovský, tel. 556 879 661, 603 585 906
bohuslav.hruskovsky@koprivnice.cz

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky

Popis předmětu zakázky

Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.

Ludvík Michalec
ludvik.michalec@koprivnice.cz
556 879 659

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení pro ZŠ Mniší dle projektové
dokumentace s názvem „Rekonstrukce budovy ZŠ Mniší – architektonický návrh
interiéru“, vypracované firmou INPROS F-M s.r.o. , se sídlem ul. 28.října 1639, 738 04
Frýdek – Místek v 08/2011. Jedná se o pořízení (výrobu) nábytku, jeho dopravu a montáž na
zadavatelem určeném místě a zajištění garanční služby po celou dobu trvání garance
v místě plnění. Celková cena musí obsahovat veškeré související náklady s výše uvedenými

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 rozvoje města
úkony.
S ohledem na spolufinancování veřejné zakázky ze zdrojů EU, prostřednictvím Regionálního
operačního programu NUTS II, Moravskoslezsko 2007-2013 upozorňuje zadavatel
uchazeče, že nepřipouští překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

1.1.1

624 000,- Kč bez DPH

Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění:
Návrhu kupní smlouvy - viz příloha č. 5 zadávací dokumentace.
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace s názvem
„Rekonstrukce budovy ZŠ Mniší – architektonický návrh interiéru“ vypracovaná
společností INPROS F-M s.r.o. se sídlem Tř. 28.října 1639, 738 04 Frýdek-Místek
v 08/2011, zak.č. 93/11. Součástí zakázky není barevné řešení povrchů stěn,
podlah a stropů.

1.2

Technické podmínky dodávky díla:
Předmět díla bude proveden v projektem definovaných parametrech a kvalitě a
v souladu s příslušnými normami a předpisy, tzn. české technické normy,
evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné
v úředním věstníku Evropské unie. Technický a uživatelský standard veřejné
zakázky je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace, která je
součástí zadávací dokumentace. Dodaný nábytek musí splňovat všechny
bezpečnostní zásady pro užívání školními dětmi, především z hlediska
nezávadnosti materiálů, bezpečných otevíracích a zavíracích prvků, netoxických
materiálů a použitých barev, materiálů splňující hygienická pravidla. Dále musí
nábytek splňovat funkční a estetické požadavky, design, styl a barevné provedení
nábytku vhodné pro školní děti. Zadavatel nepřipouští nabídku použitého zboží.

1.3

Výkaz výměr:
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem výkaz výměr
požadovaných dodávek v elektronické (*.xls) podobě. Tento výkaz je pro
zpracování nabídkové ceny závazný.

Zahájení prací: předpoklad od 7.5. 2012
Dokončení a předání kompletního díla: max. do 25.6.2012

Termín plnění

Místo plnění veřejné zakázky: ZŠ Mniší č.p. 66

1.4

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Prokázání kvalifikace:
Dodavatel je povinen v souladu s § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) prokázat splnění
kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek.
•

Nestanoví-li zákon jinak, předkládá
prokazujících splnění kvalifikace.

•

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a
výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

•

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace dle ust. § 127 odst. 1 zákona –
seznam kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být výpis z tohoto seznamu
ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3
měsíce.

•

Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být opatřeno datem a
podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou
osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této
osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění
kvalifikace.

dodavatel

kopie

dokladů
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•

Veškeré doklady k prokázání kvalifikace typu seznam, popis, opatření,
přehled, prohlášení apod. musí být opatřeny datem a podepsány
statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí
být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí
dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s
následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže dle ust. § 50 odst. 1 písm. a) – d)
zákona splnění níže specifikovaných kvalifikačních předpokladů:
a)

splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 zákona,

b)

splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

c)

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona

d)

technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) – d) zákona
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen
veřejnému zadavateli předložit:
a)

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
zákona subdodavatelem

b)

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) – d)
zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona, tj. splnění základních kvalifikačních
předpokladů a § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v OR nebo jiných evidencích zapsán.
Dodavatel může v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona prokázat splnění kvalifikace
dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona a dále pak dle ust. § 54 zákona v tom
rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalif. předpokladů
pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profes. kvalif.
předpokladů pro plnění veřejné zakázky výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni prokázání splnění
kvalifikace.
V případě, že dojde do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv
změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je
dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli
písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu.
Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musí vztahovat výhradně k
osobě dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla
právním předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.

1.5

Základní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních
kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) – m) zákona.
Čestné prohlášení dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) – m) tvoří přílohu č. 2 zadávací
dokumentace.
V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně, musí tuto kvalifikaci splnit
každý z dodavatelů.

1.6

Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v §
54 písm. a), b) zákona předložením:
písm. a) –

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
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písm. b) –

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci (výpis z živnostenského rejstříku).

V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně, musí kvalifikační
předpoklad uvedený pod písm. a) splnit každý z dodavatelů.
V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
(vyjma písm. a) požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn tuto část
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

1.7

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
dle ust. § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona předložením:
písm. a) –

pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
na částku minimálně 500.000,- Kč
Způsob prokázání:
- prostá kopie
V případě, že tuto část kvalifikace bude uchazeč prokazovat
prostřednictvím pojistné smlouvy subdodavatele, musí být
z této smlouvy patrné, že kryje výše uvedené škody
způsobené uchazečem při realizaci této veřejné zakázky.

písm. c) –

obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět plnění
veřejné zakázky za poslední 3 účetní období s limitem
minimálně 500.000,- Kč/rok za dodávky mající obdobné
určení jako předmět zakázky.
Způsob prokázání:
- čestné prohlášení

V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn tuto část v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

1.8

Technické kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ust. § 56
odst.1 zákona předložením:
•

seznamu realizovaných dodávek za poslední 3 roky s limitem
minimálně 3 dodávky obdobného charakteru, tj. dodávky vybavení pro
školská zařízení, s finančním objemem minimálně 500.000,- Kč bez
DPH za každou z nich.

V seznamu popíše dodavatel zejména:
- přesný název, přesné označení a termín provádění zakázky
- informaci, zda byla zakázka realizována dodavatelem samostatně nebo za
využití subdodavatelů s uvedením jejich % podílu.
- předmět plnění a charakter zakázky
- celkové finanční náklady stavby v částce bez DPH
- adresa a kontakt na objednatele
Způsob prokázání:
•

seznam dodavatel doloží formou čestného prohlášení

certifikátu vydaného dle ČSN EN 1729-1:2007 „Sedací a stolový
nábytek pro vzdělávací instituce“

Způsob prokázání:
- dodavatel doloží kopii certifikátu
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Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních
kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) – m) zákona.
Čestné prohlášení dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) – m) tvoří přílohu č. 2 zadávací
dokumentace.
V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn tuto část v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

1.9

Důsledek nesplnění kvalifikace:
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatelů podle požadavků
stanovených v oznámení zadávacího řízení.
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu nebo nesplní-li povinnost
stanovenou v ust. § 58, bude podle ust. § 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.

1.10

Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.4.2012 v 10:00 hod. Nabídky, které
budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem
otevírány a uchazeč bude zadavatelem v souladu s ust. § 71 odst. 6 zákona
bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Nabídky budou podány pouze v listinné podobě, v řádně
uzavřené neprůhledné obálce. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou.
Osobní doručení nabídek je možné v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod.,
nejpozději dne 13.4.2012 do 10:00 hod. V případě doručení poštou je za okamžik
předání považováno převzetí zásilky adresátem, tzn.
Městem Kopřivnice.
Elektronické podání nabídky není přípustné.

Lhůta, místo a forma podání
nabídek

1.11

Adresa pro podávání nabídky:
Město Kopřivnice
Odbor rozvoje města
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

1.12

Označení obálek s nabídkami:
Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce, označené názvem
zadavatele a nápisem „Dodávka vnitřního vybavení pro ZŠ Mniší NEOTEVÍRAT“. Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřeny
razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami
bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení dle ust. § 71 odst. 6
zákona.

Termín otevírání obálek s nabídkami:

Termín otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 16.4.2012 v 10:00 hod v sídle zadavatele. Otevírání
obálek je neveřejné.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

do 20.5.2012

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:

Hodnotící kritéria

1.13

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena, vypočtená podle požadavků zadavatele.

Odbor rozvoje města

Neorganizuje se.

Prohlídka místa plnění

1.14

Obecné informace:
Nabídkou uchazeče se rozumí veškeré doklady požadované zákonem a touto
zadávací dokumentací, které je uchazeč povinen předložit se stanoveným
obsahem ve stanovené formě a lhůtě.
a)

b)
c)

d)
e)

1.15

Nabídku podá uchazeč písemně, ve formátu A4, v českém jazyce, v jednom
vyhotovení v uzavřené obálce. Nabídka musí být podepsána uchazečem či
statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za
společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou
k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě
součástí nabídky).
Výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů a bude obsahovat veškeré
dokumenty požadované Zadavatelem, zákonem nebo zadávací dokumentací.
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou
řadou a nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci
s jednotlivými listy.
Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, nejlépe
barevnými listy.
Při zpracování nabídky uchazeč dodrží pořadí dokumentů specifikované
v následujících bodech těchto podrobných podmínek a použije přílohy těchto
podrobných podmínek.

Požadavky na obsah nabídky a uspořádání nabídky:
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů
obsažený v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče
při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož
povinnost doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo
ze zákona, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost
nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavky na zpracování a
uspořádání nabídky

1.15.1 Obsah nabídky
1.15.2 Krycí list nabídky uchazeče
•
•
•

Vzor Krycího listu nabídky je součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1
zadávací dokumentace.
Uchazeč vyplní všechny údaje dle požadavků zadavatele.
Krycí list nabídky uchazeče bude datován a řádně podepsán uchazečem
nebo osobou oprávněnou jeho jménem jednat nebo uchazeče zastupovat
(podepisuje-li za uchazeče osoba oprávněná uchazeče zastupovat na
základě zákona, uvede uchazeč pod podpisem titul takového zastoupení.

1.15.3 Plná moc k podepisování
•

podepisuje-li za uchazeče osoba oprávněná k zastupování uchazeče na
základě plné moci, předloží v nabídce uchazeč plnou moc v jednom
vyhotovení v originále nebo úředně ověřené kopii s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé, k jakým konkrétním
úkonům je osoba oprávněná k zastupování uchazeče zmocněna a platnost
této plné moci.

1.15.4 Prokázání kvalifikace
•
•
•
•

1.15.4.1

základní kvalifikační předpoklady v členění dle bodu 7.2 ZD
profesní kvalifikační předpoklady v členění podle bodu 7.3 ZD
ekonomické a finanční předpoklady v členění podle bodu 7.4 ZD
technické kvalifikační předpoklady v členění podle bodu 7.5 ZD
Originály, příp. úř. ověř. kopie smluv se subdodavateli podle § 51 odst. 4
zákona + splnění zákl. kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst. 1
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
zákona
-

v případech, že uchazeč prokazuje splnění určité části

Odbor rozvoje města

-

kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
zařadit za příslušnou část prokazované kvalifikace

1.15.5 Rozpis nabídkové ceny
•
•
•

v souladu s výkazem výměr
zadavatelem požadované členění
listinná i elektronická podoba

1.15.6 Návrh kupní smlouvy v listinné i elektronické podobě, který obsahuje
•
•
•
•

podpis smlouvy
zplnomocnění k podpisu smlouvy (v případě, že tato osoba je uvedena ve
výpisu z obchodního rejstříku, není nutno dokládat)
výši nabídnuté ceny
položkový rozpočet

1.15.7 Seznam dodavatelů uchazeče – viz příloha č. 3 zadávací dokumentace
1.15.8 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů – viz příloha č. 4 zadávací dokumentace
1.15.9 Ostatní doklady a přílohy
Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh Kupní smlouvy dle přílohy č. 5
zadávací dokumentace.
Návrh kupní smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním
orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie
zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další
účasti na veřejné zakázce.
Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce
bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích
podmínkách.

Návrh kupní smlouvy

Do návrhu Kupní smlouvy doplní uchazeč tyto údaje:
- identifikační údaje prodávajícího (dodavatele)
- čl. III., odst. 1 – cena dodávky (nabídková cena)
- Příloha č. 1: položkový rozpočet interiérového vybavení
V návrhu smlouvy mohou být uchazečem doplňovány pouze údaje požadované
zadavatelem, text smlouvy nesmí být ze strany uchazeče měněn. Jakákoli změna
smluvních podmínek bude při posouzení nabídky dle § 76 odst. 1 zákona
považována za nedodržení požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách s následným vyřazením nabídky.
Terminologie ve kupní smlouvě určuje zadavatele slovem „kupující“ a uchazeče
slovem „prodávající“.

1.16

Základní požadavky způsobu financování:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Bližší informace jsou uvedeny v Návrhu kupní smlouvy - příloha č. 5 zadávací
dokumentace.

Způsob financování

1.17

Změna platebních podmínek:
Zadavatel si vyhrazuje právo ve smlouvě s vybraným uchazečem změnit platební
podmínky v souladu s podmínkami získaného dotačního titulu.

Další podmínky zakázky

a)
b
c)
d)

Nabídku nelze podat pouze na dílčí část.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Dodavatel nesmí podat více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
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e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)

m)

n)

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka musí splňovat požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné
zakázky.
Nabídka nesmí být podána v rozporu s platnými právními předpisy.
Nedodržení některé z výše uvedených podmínek bude považováno za
nedodržení zadávacích podmínek a zadavatel všechny takovéto nabídky
vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně
vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči
v nabídkách
zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým má být podle § 82 zákona
uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy zadavateli originály
dokladů nebo úředně ověřené kopie, kterými tento uchazeč ve své nabídce
prokázal splnění kvalifikace tj. příslušné oprávnění k podnikání a výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, přičemž tyto doklady mohou
být nahrazeny originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Tyto dokumenty nebudou starší 90-ti
kalendářních dnů.
zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit, upřesnit či doplnit zadávací
podmínky
zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací
uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své
nabídky a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto
náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení
pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy
na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení
výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik
nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou
uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel
umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení
zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit

Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace:
Město Kopřivnice
Štefánkova 1163
742 21 Kopřivnice
Kontaktní osoba: Ludvík Michalec
E-mail:
ludvik.michalec@koprivnice.cz

Podklady pro zpracování
nabídek

1.18

Vyžádání a vyzvednutí zadávací dokumentace:
Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace je možno zaslat na emailovou adresu uvedenou v bodě 4.2. Zadávací dokumentace je uchazečům
poskytována pouze v el.verzi.
Zadávací dokumentaci si dodavatelé mohou vyzvednout také osobně na nosiči
CD v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod na adrese uvedené v bodě 4.2.
Zadávací dokumentace je uchazečům poskytována bezplatně.

podpis pověřeného zástupce zadavatele

