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

„Zpevňování ploch pod kontejnery na území Kopřivnice“

Předmět zakázky

Stavební a sadovnické práce

Datum vyhlášení zakázky

19.6.2012

Název programu

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí

Registrační číslo projektu

R-10/2010

Název projektu

Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice

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
Ve věcech smluvních: Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru
Ve věcech technických: Lucie Kubalcová, DiS., referent odpadové
hospodářství
Lucie Kubalcová, DiS., 556 879 781, lucie.kubalcova@koprivnice.cz
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na
vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad na území
Kopřivnice včetně místních částí v rozsahu dle vpracované projektové
dokumentace zpracované fy MSS-projekt s.r.o. IČ: 26849836 v květnu
2012. S vybudováním ploch jsou spojeny mimo jiné i terénní úpravy po
stavebních pracích a výsadba zeleně. Ve vybrané lokalitě bude výsadba
zeleně realizována ve spolupráci s dětskými organizacemi či základními
školami (zhotovitel poskytuje odborný dozor).
Předmětem plnění zakázky je rovněž zhotovení skutečného provedení
staveb včetně geodetického a geometrického zaměření.

Termín plnění

Termín zahájení prací (po podpisu smlouvy): 7/2012
Termín dokončení prací a předání díla: nejpozději do 30.9.2012

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
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Požadavky na prokázání
kvalifikace

Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče :
Uchazeč předloží s nabídkou :
Profesní kvalifikační předpoklady v souladu s § 54 zák. č. 137/2006 Sb.
s předložením :
- doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky
(autorizace patřičného zaměření, výpis ze živnostenského rejstříku)
- 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 v souladu s § 53 zák. č. 137/2006 Sb
budou prokázány čestným prohlášením obsahující tvrzení podle písmene
a) až k) ne starším, než 90 dnů
Výše jmenované doklady může uchazeč nahradit předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
4.7.2012 do 15:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek

Místo pro podání nabídek

Forma podání nabídek

Rozhodující pro splnění termínu podání nabídky je doručení nabídky
na místo pro podání nabídek
Město Kopřivnice,podatelna městského úřadu, Štefánikova 1163/12, 742
21 Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Zpevňování ploch pod kontejnery na
území Kopřivnice – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů. Po tuto dobu je
uchazeč svou nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
dodavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním
hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Další požadavky

Práva zadavatele

Podepsaný návrh smlouvy o dílo musí obsahovat :
- termín realizace díla
- ujednání o smluvní pokutě za opožděné předání díla vázané na termín
plnění
- záruku na provedené dílo
- tabulku s rozpisem ceny díla zahrnující veškeré náklady nutné pro
realizaci předmětu díla
- povinnou větu: „Akce je součástí projektu „Realizace místní Agendy 21
aneb Živá Kopřivnice“ financovaného z Revolvingového fondu MŽP ČR
Zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a
zadání zakázky zrušit.
Zadavatel si vymiňuje právo na změnu nebo úpravu výzvy k podání
nabídky – o tomto budou zájemci prokazatelně informováni a to
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nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vymiňuje právo jednání o smlouvě.
Zadavatel si vymiňuje právo uzavřít i smlouvu o dílo pouze na vymezený
rozsah zakázky (část) a dále jednat o rozsahu smlouvy do výše
schválených finančních prostředků.
V případě nesplnění podmínky doložením listin před podpisem smlouvy
nebo odstoupením vybraného uchazeče si zadavatel vymiňuje právo
uzavřít smlouvu a předmět díla realizovat s uchazečem v dalším pořadí.
Prohlídku řešených území zadavatel nevypisuje. Prohlídku je možné
provést kdykoliv samostatně – místa jsou veřejně přístupná.
Přílohy oznámení

Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci
Pověřená osoba fyzicky předá v dohodnutém termínu zadávací
dokumentaci dodavateli částečně v digitální a částečně v listinné podobě,
a to nejpozději do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.

Přístup k zadávací
dokumentaci

Písemná žádost musí obsahovat veškeré údaje v rozsahu dle vzoru
zařazeného v příloze. Tato žádost může být doručena i elektronickou
poštou.
Žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí být
doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentaci si lze vyzvednout na adrese pověřené osoby
v pracovních dnech od 8:30 do 14:00 hodin, vždy však po předchozí
telefonické dohodě a na základě předem zaslané žádosti o poskytnutí
zadávací dokumentace.

Ing. Hynek Rulíšek
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