Příloha č. 2 - specifikace předmětu zakázky – Zadavatelská činnost
- Regenerace zeleně sídliště „Korej“ v Kopřivnici
Výkon práv a povinností zadavatele podle ustanovení § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů souvisejících se zadáváním
podlimitní veřejné zakázky na služby, 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 dokumentem OPŽP,
Implementačním dokumentem OPŽP, zejména:
posouzení a doporučení nejvhodnějšího způsobu zadávacího řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb. v platném znění
vypracování závazného časového harmonogramu průběhu zadávacího řízení
provedení kontroly zpracované projektové dokumentace (1 paré PD včetně
výkazu výměr v tištěné podobě poskytuje po uzavření mandátní smlouvy
mandant)
vypracování zadávací dokumentace zakázky, její průběžné projednávání se
zadavatelem, konečné odsouhlasení a zapracování případných připomínek
vypracování obchodních podmínek, jejich projednání se zadavatelem a
zapracování případných připomínek
vypracovaná zadávací dokumentace, návrh Oznámení o zakázce / výzva
k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace bude posouzena na Státním
fondu Životního prostředí (dále jen SFŽP), případné připomínky SFŽP budou
zapracovány
termín zpracování a předání konečné zadávací dokumentace zakázky
ke schválení zadavatelem v Radě města Kopřivnice dne 24.7.2012, což
znamená odevzdání zadávací dokumentace pro zpracování zprávy do 11.7.2012
zveřejnění výběrového řízení vhodným způsobem v závislosti na použitém typu
zadávacího řízení a v souladu s platnou legislativou podmíněnou dotačním
titulem
účast pověřeného zástupce mandatáře na veškerých jednáních spojených
s příslušným výběrovým řízením, zajištění a organizace průběhu řízení a
vypracování veškerých potřebných dokladů – zápisy, protokoly, podklady pro
jednání a hodnocení, atd.
pokud nebude PD poskytnutá uchazečům v elektronické podobě dostačující,
mandatář je povinen zajistit a uhradit vícetisky projektové dokumentace
v potřebném počtu vyhotovení od zpracovatele projektové dokumentace, úhrada
vícetisků bude mandatářem přenesena na jednotlivé uchazeče
předávání projektové a zadávací dokumentace zakázky uchazečům
vystavení a doručení jmenování členů a oznámení o místě a termínu konání
jednání účastníkům komisí pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek na
základě pokynů mandanta
mandatář zodpovídá za celý průběh zadání veřejné zakázky v souladu s platným
zákonem o veřejných zakázkách, včetně platných prováděcích předpisů
po ukončení výběrového řízení (ukončením výběrového řízení se rozumí
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem nebo zrušení výběrového řízení
na základě požadavku mandanta) bude předána v 1 vyhotovení kompletní
dokumentace průběhu výběrového řízení (výzvy, zadávací podmínky, protokoly,

zápisy, rozhodnutí, jmenování, evidenční listy, doručenky, atd.)
ve lhůtě 10ti dnů od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude vyhotovení
kompletní dokumentace průběhu výběrového řízení předáno ke kontrole na
SFŽP
veškerá jednání (otevírání obálek, hodnocení nabídek, atd.) proběhnou v sídle
zadavatele - města Kopřivnice
v případě podání odvolání nebo námitky některého z účastníků výběrového
řízení je mandatář povinen zastupovat mandanta až do ukončení veškerých
řízení souvisejících s připomínkovým nebo odvolacím řízením (včetně
případného zastupování mandanta v řízeních před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a soudním jednání)
mandatář je plně zodpovědný za případné vady plnění a vzniklé škody
způsobené v souvislosti s výkonem této zadavatelské činnosti. Zavazuje se
nahradit škodu mimo jiné i v případně uložených sankcích, které vzniknou
porušením jeho povinností
dojde – li ze strany mandatáře k chybě v zadávacím řízení mající za důsledek
zrušení zadávacího řízení, je mandatář povinen vrátit mandantovi veškeré již
uhrazené platby za zadavatelskou činnost, uhradit veškeré sankce uložené
zejména z hlediska dotačního titulu (odebrání nebo vrácení dotačních prostředků
a to po celou dobu možného provádění kontroly ze strany poskytovatele, pokud
bylo zjištěno pochybení při zadávacím řízení) nebo sankce uložené orgánem
dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, v návrhu mandátní smlouvy, která
bude tvořit přílohu cenové nabídky, navrhnout výši sankce za zrušení
zadávacího řízení
mandatář je povinen být po celou dobu plnění předmětu smlouvy pojištěn proti
odpovědnosti za škodu způsobenou mandantovi
mandatář bere na vědomí, že akce je součástí Operačního programu Životní
prostředí

