MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

Jiří Juřena
ORM
+420 556 879 665, +420 731 643 637
jiri.jurena@koprivnice.cz

DATUM:

20. 7. 2012

Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídky
pro veřejnou zakázku na dodávku a službu
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Název zakázky

„Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Kopřivnici – dodávka
softwaru vč. hardwarového vybavení“

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a služby

Datum vyhlášení zakázky

23. 7. 2012

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ve věcech smluvních: Ing. Ivan Viskupič
Ve věcech technických: Ing. Bohuslav Hruškovský, Jiří Juřena

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky

Jiří Juřena - referent oddělení investic, 731 643 637, jiri.jurena@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž hardwarových a softwarových komponent
pro monitorování, ovládání a řízení provozu požární stanice s kompatibilitou vzdáleného
ovládání z Integrovaného bezpečnostního centra (IBC). Součástí dodávky jsou 2 ks
programovatelných automatů s lokálním ovládáním a PC s technologickým softwarem a
hardwarem pro připojení k IBC v Ostravě vybaven zvukovou kartou pro hlasovou syntézu
(TTS).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

400 000,- Kč bez DPH

Místo plnění veřejné zakázky: Hasičská zbrojnice Kopřivnice, Štramberská č. p. 410, 742 21

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

Odbor rozvoje města
Kopřivnice.

Termín plnění

Zahájení prací: předpoklad 08/ 2012
Nejzazší termín dokončení a předání celého díla: max. do 10.9.2012

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v §
53 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších novel. Splnění těchto základních
kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení. Z obsahu
čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační
předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Čestné prohlášení musí být podepsáno
osobou oprávněnou jednat za uchazeče a to v souladu s platným výpisem z obchodního
rejstříku (pokud je v něm zapsán nebo výpisem z jiné obdobné evidence). Čestné prohlášení
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/ 2006 Sb.
Kopie dokladu o oprávnění k podnikání vč. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
dodavatel zapsán. Před uzavřením smlouvy bude vítězným uchazečem předložen originál
dokladu. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona č. 137/2006 Sb.
Uchazeč je v seznamu povinen uvést alespoň 3 reference s obdobným předmětem plnění
jako je plnění této veřejné zakázky.
Ostatní:
Uchazeč je povinen předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku.

Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy a končí
dne 6. 8. 2012 v 10.00 hod. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této
lhůty, nebudou zadavatelem otevírány a uchazeč bude zadavatelem v souladu s ust. § 71
odst. 6 zákona bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to od 8:00 do 14:00 hod., nejpozději
dne 6. 8. 2012 do 10.00 hod. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno
převzetí zásilky adresátem, tzn. městem Kopřivnice.

Lhůta, místo a forma podání
nabídek

Adresa pro podávání nabídky:
Město Kopřivnice, městský úřad, podatelna
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Označení obálek s nabídkami:
Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené
názvem zadavatele a nápisem „Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Kopřivnici –
dodávka softwaru vč. hardwarového vybavení“. Obálky s nabídkou budou na zadní
straně na uzavření opatřeny razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na
obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení dle ust. § 71
odst. 6 zákona.

Termín otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 6. 8. 2012 v 10:15 hod v sídle zadavatele.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta trvá 60 dnů.

Odbor rozvoje města

Hodnotící kritéria

Práva zadavatele

Přílohy oznámení

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí jednotlivé nabídky 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.
a)
zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách
b)
zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým má být podle § 82 zákona uzavřena
smlouva, předložil před podpisem smlouvy zadavateli originály dokladů, kterými
tento uchazeč ve své nabídce prokázal splnění kvalifikace
c)
zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací
d)
uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a
zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu
na provedení a výsledky zadávacího řízení
e)
zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a výběrové
řízení zrušit
f)
zadavatel požaduje od uchazeče písemný souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně příslušné smlouvy
g)
zadavatel si vyhrazuje právo jednání o obsahu smlouvy o dílo před jejím
uzavřením.
1. Krycí list nabídky vč. výkazu výměr
2. Návrh SOD

Ing. Ivan Viskupič v. r.

Pověřený zástupce zadavatele

