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

Zadavatelská činnost - Regenerace zeleně sídliště „Korej“ v Kopřivnici

Předmět zakázky

Služba

Datum vyhlášení zakázky

21.05.2012

Název programu

Operační program Životního prostředí

Registrační číslo projektu

CZ.1.02/6.5.00/11.11821

Název projektu

Regenerace zeleně sídliště "Korej" v Kopřivnici

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Hynek Rulíšek

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Jaroslav Jiřík, 556 879 786, jaroslav.jirik@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

1.
Výkon práv a povinností zadavatele podle ustanovení § 151
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), souvisejících se zadáváním podlimitní veřejné
zakázky na služby.
2.
Organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s pravidly pro zadávání zakázek stanovených v
aktuální směrnici MŽP a v souladu s pravidly stanovanými Programovým

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

<název útvaru>
dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP
Termín plnění

6/2012 –11/2012
Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
•

doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné
zakázky

•

výpis z obchodního rejstříku ne starší než šest měsíců

Doklady pro potřebu nabídky budou předloženy v prosté kopii. Vybraný
dodavatel doloží před podpisem smlouvy tyto dokumenty v originále nebo
ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.
Základní kvalifikační předpoklady budou prokázány čestným prohlášením
obsahujícím zejména tvrzení, že uchazeč:

Požadavky na prokázání
kvalifikace

•

nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinného spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, úplatkářství, podvodu, úvěrového trestného činu a
spoluúčasti na výše jmenovaných trestných činech

•

jednáním nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu

•

na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo jeho návrh

•

není v likvidaci

•

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

•

nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění

•

nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním
zabezpečení

Doklady jmenované výše může uchazeč nahradit předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů
•

Lhůta pro podání nabídek

Místo pro podání nabídek

Seznam min. 2 úspěšných zadavatelských činností v oblasti
OPŽP s uvedením názvu akce a jména zadavatele (včetně
kontaktu na odpovědnou osobu zadavatele).

29.5.2012 do 10.00 hodin
1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice (při podání
nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu)
2. Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Odbor životního prostředí, kancelář č. 513 Ing. Jaroslav Jiřík
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Zadavatelská činnost - Regenerace
zeleně sídliště „Korej“ v Kopřivnici – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.

Forma podání nabídek

Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „Zadavatelská činnost - Regenerace zeleně sídliště
„Korej“ v Kopřivnici – NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému

<název útvaru>
datových schránek musí být nabídka ve formátu PDF s podpisem.
Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného
dokumentu.
Požadovaný jazyk nabídky

Čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 6.6.2012. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 15.6.2012.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena, vypočtená podle požadavků zadavatele.
Forma hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria

Další požadavky

Práva zadavatele

Přílohy oznámení

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise seřazením jednotlivých
nabídek dle nabídnuté ceny bez DPH tak, že jako nejúspěšnější bude
stanovena nabídka s nejnižší nabízenou cenou. Před stanovením pořadí
úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77
zákona.
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
•

zadavatel není povinen zařadit do hodnocení nabídky jiných než
přímo vyzvaných uchazečů

•

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

Příloha č. 1 – obsah nabídky
Příloha č. 2 – specifikace předmětu zakázky

Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru

Dodavatelé vyzvaní k podání nabídky:
1. Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o.
2. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
3. RECTE.CZ, s.r.o.
4. RTS,a.s.
5. Unitender, s.r.o.

