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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Zastupování Města Kopřivnice při nákupu elektřiny na Českomoravské
komoditní burze Kladno.

Předmět zakázky

služba

Datum vyhlášení zakázky

26.07.2012

Název programu
Registrační číslo projektu
Název projektu

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Igor Kocurek, vedoucí Odboru majetku města
Roman Beneš,556879669, roman.benes@koprivnice.cz
Ing. Igor Kocurek, 556879669, igor.kocurek@koprivnice.cz
Zastupování Města Kopřivnice při centralizovaném nákupu elektřiny na
Českomoravské komoditní burze Kladno v rozsahu:

Popis předmětu zakázky

A) Shromáždění a analýza údajů o stávajícím odběru elektřiny,
optimalizace odběrných míst
B) Vlastní zastupování zadavatele jako centrálního zadavatele při
nákupu elektřiny
Pro část A) – 21 dnů od podpisu SOD.

Termín plnění

Pro část B) – 10 dnů od podepsání písemného příkazu Zájemcem pro provedení
obchodu.

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 majetku města

o vypořádání splatných závazků vůči sociálnímu
zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

Čestné prohlášení

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud
je v ní uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů.
Kopie dokladu o oprávnění zprostředkovávat burzovní obchody
s elektřinou na Českomoravské komoditní burze Kladno,při podpisu SOD
doklad v originálu.

Lhůta pro podání nabídek

7 dnů, tj. do 1.8.2012 do 16 h

Místo pro podání nabídek

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice – podatelna MU

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Zastupování Města Kopřivnice jako
centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní
burze Kladno – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky

Čeština

Zadávací lhůta

30 dnů

Hodnotící kritéria

Další požadavky

Nabídková cena za plnění části „B“ veřejné zakázky – váha 70%.
Nabídková cena za plnění části „A“ veřejné zakázky – váha 30%.
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Zadavatel si vymiňuje právo bez uvedení důvodu:
Práva zadavatele

- nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit
- jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných
zadáním
1) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu

Přílohy oznámení

2) SOD s přílohami (P1-plná moc,P2- obchodní podmínky, P3seznam subjektů )

Ing. Igor Kocurek v.r.
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