Příloha č. 1 - Obsah nabídky - Zadavatelská činnost - Regenerace
zeleně sídliště „Korej“ v Kopřivnici
1. Krycí list nabídky s cenou díla
- Cena musí být v nabídce uvedena jako maximálně přípustná a musí
obsahovat veškeré náklady spojené se zajištěním výběrového řízení
včetně nákladů a poplatků na jeho zveřejnění a na případné další nutné
úkony.
- Cena bude rozčleněna:
Akce
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2. Návrh mandátní smlouvy o zastupování zadavatele ve výběrovém řízení
Návrh mandátní smlouvy musí zejména obsahovat:
- termín zpracování a předání konečné zadávací dokumentace zakázky
ke schválení nejpozději do 11.07.2012
- termín ukončení (počet dnů od vyhlášení) výběrového řízení, včetně
uvedení nejpozdějšího termínu ukončení výběrového řízení a předložení
předběžného harmonogramu průběhu výběrového řízení
- ujednání o smluvní pokutách – neukončení zadávacího řízení v dohodnuté
lhůtě, zrušení zadávacího řízení vinou mandatáře
- maximální cenu zadavatelské činnosti.
3. Plná moc, která bude zadavatelem podepsána po uzavření mandátní smlouvy
4. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou výkonem svých činností.
5. Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
- doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky
- výpis z obchodního rejstříku ne starší než šest měsíců.
Doklady podle odstavce 4 a 5 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.
6. Základní kvalifikační předpoklady budou prokázány čestným prohlášením
obsahující zejména tvrzení, že uchazeč:
- 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.
7. Doklady jmenované v odst. 5 a 6 může uchazeč nahradit předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
8. Seznam min. 2 úspěšných zadavatelských činností v oblasti OPŽP s uvedením
názvu akce a jména zadavatele (včetně kontaktu na odpovědnou osobu
zadavatele).
9. Souhlas se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné
mandátní smlouvy.
-

