MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Ć.J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

601/2012/KRP
OMM-17102/2012
Michal Krpec
OMM
+420 556 879 676, +420 731 681 801
michal.krpec@koprivnice.cz
06.04.2012

Oznámení o zahájení uzavřeného zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Zajištění zadavatelské činnosti při výběrových řízeních na
zhotovitele akce „Revitalizace obvodových konstrukcí a stropu,
rekonstrukce balkónů na bytových domech Obránců míru č.p. 401403 v Kopřivnici“

Předmět zakázky

Služba

Datum vyhlášení zakázky

06.04.2012

Název programu

Zelená úsporám

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Popis předmětu zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Igor Kocurek, vedoucí OMM
Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Michal Krpec, 556 879 676, michal.krpec@koprivnice.cz
Zajištění zadavatelské činnosti při výběrových řízeních na zhotovitele
akce „Revitalizace obvodových konstrukcí a stropu, rekonstrukce balkónů
na bytových domech Obránců míru č.p. 401-403 v Kopřivnici“
- v předpokládaném investičním nákladu cca 6.000.000,00 Kč vč. DPH

Termín plnění

Zahájení : 23. 4 .2012

Lhůta pro podání nabídek

16. 4.2012 do 10 : 00 hod.

Místo pro podání nabídek

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice - Odbor
majetku města, kancelář č. 891 – p. Krpec

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Zadavatelská činnost – Obránců míru
401 – 403, Kopřivnice – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.

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

<název útvaru>
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 30.06.2012. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 30.06.2012

Hodnotící kritéria

Cena

Další požadavky

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

Práva zadavatele

 zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a
výběrové řízení na vykonavatele zadavatelské činnosti zrušit
 zadavatel si vymiňuje
právo jednání o předloženém návrhu
mandátní smlouvy
 zadavatel si vymiňuje právo určit termín zahájení zadavatelské
činnosti

Přílohy oznámení

Specifikace zakázky

Ing. Igor Kocurek, v.r.
vedoucí OMM
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