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

Kopřivnice – monitoring starých ekologických zátěží

Předmět zakázky

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota
915 tis. Kč (bez DPH)
zakázky
Datum vyhlášení
zakázky
Zadavatel

14.09.2012
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele

Ve věcech smluvních: Ing. Josef Jalůvka, starosta města
Ve věcech technických:
Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru, kontakt: 556 879 780, email:
hynek.rulisek@koprivnice.cz
Ing. Jiří Sopuch, vedoucí oddělení vodního a odpadového
hospodářství,
kontakt:
556 879 784,
email:
jiri.sopuch@koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky

Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí,
556 879 780, 736 614 206, e-mail hynek.rulisek@koprivnice.cz

Popis předmětu
zakázky

Zakázka navazuje na projekt Lokalizace a charakteristika starých
ekologických zátěží v Kopřivnici. Analýzy rizik SEZ doporučily ke
snížení nejistot způsobených absencí dat o vývoji kontaminace
v čase sledování kvality povrchových a podzemních vod u 9 z 10
posuzovaných SEZ. V návaznosti na měření z předchozích let
bude prováděno terénní vzorkování povrchových a podzemních
vod po dobu tří let, ve dvou cyklech (jaro, podzim) každý rok.
Součástí zakázky jsou i vyhodnocovací práce včetně zpracování
zpráv a likvidace vybraných vrtů.
Podrobnosti jsou uvedeny v projektu prací Kopřivnice – monitoring
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Odbor životního prostředí
starých ekologických zátěží, který je přílohou tohoto oznámení.
Termín plnění

Místo plnění

Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy v 10/2012
Termín ukončení prací a předání díla: 5/2015
SEZ na lokalitách na k.ú. Kopřivnice, k.ú., Větřkovice u Lubiny, k.ú.
Mniší, a Vlčovice
Zadavatel požaduje předložení:
1. Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona č.
137/2006 Sb., v platném znění

Požadavky na prokázání
kvalifikace

2. Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona č.
137/2006 Sb., v platném znění:
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů
ke dni podání nabídky.
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci (výpis z živnostenského rejstříku).
- Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,
prokazující oprávnění ve smyslu §3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, projektovat,
provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech:
hydrogeologie – práce uvedené v §2 odst. 1 písm. c) zákona č.
62/1988 Sb., sanační geologické práce – sanace - práce uvedené v
§2 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/1988 Sb.
- Doklad osvědčující, že dodavatel disponuje manažerem
vzorkování podzemních a povrchových vod vydaný Českou
společností pro jakost nebo certifikát podobného relevantního
zaměření
- Doklad osvědčující, že laboratorní práce budou prováděny v
laboratoři s akreditací pro analýzy uvedené v projektu prací (může
být plněno subdodavatelem)
- doložit závazný seznam použitých prostředků technického
vybavení pro odběry vod, bodové měření hladin, kontinuální měření
hladin, měření srážek a měření fyzikálně chemických parametrů
vody
- doložit závazný seznam softwarového vybavení pro vyhodnocení
prostorových dat z hydrometrických měření pro vizualizace
proudění podzemní vody, distribuce chemického složení a fyzikálně
chemických parametrů vody
3. Technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona č.
137/2006 Sb., v platném znění, a to:
- seznam služeb provedených dodavatelem v posledních 3 letech s
limitem min. 2 služby obdobného charakteru, tj. obdobné služby
monitoringu vod SEZ (skládek) s finančním objemem min.
300.000,- Kč bez DPH na každou z nich.

Odbor životního prostředí
V seznamu služeb popíše dodavatel zejména:
- přesný název, přesné označení a termín provádění zakázky
- cena za poskytnutí služeb
- předmět plnění a charakter zakázky
- celkové finanční náklady stavby v částce bez DPH
- adresa a kontakt na objednatele.
Lhůta pro podání
nabídek

25.9.2012 do 10.00 hod.

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: „Kopřivnice –
monitoring starých ekologických zátěží – NEOTVÍRAT“ na
adresu zadavatele.

Forma podání nabídek

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.
Součástí nabídky bude:
1. Podepsaný krycí list nabídky
2. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
3. Položkový rozpočet
4. Přílohy prokazující splnění kvalifikace

Požadovaný jazyk
nabídky

čeština

Zadávací lhůta

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

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Další požadavky

Předmět díla nemůže být prováděn subdodavatelsky s výjimkou
zajištění laboratorních analýz a pořízení údajů o srážkových
úhrnech.
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním
hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Smlouva o dílo

Zadavatel požaduje po uchazeči doložit v nabídce samostatnou
přílohou předepsaný návrh smlouvy o dílo.
Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

Práva zadavatele

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
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

Odbor životního prostředí
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.

Přílohy oznámení
Přístup k zadávací
dokumentaci

Prohlídku řešených území zadavatel nevypisuje. Prohlídku je
možné provést kdykoliv samostatně – místa jsou veřejně přístupná.
Vzor písemné žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace
Krycí list nabídky
Pověřená osoba fyzicky předá dodavateli v dohodnutém termínu
zadávací dokumentaci částečně v digitální a částečně v listinné
podobě, a to nejpozději do 2 dnů ode dne doručení písemné
žádosti dodavatele.
Písemná žádost musí obsahovat veškeré údaje v rozsahu dle
vzoru zařazeného v příloze. Tato žádost může být doručena i
elektronickou poštou do datové schránky 42bb7zg nebo emailem
na adresu ziv.prostredi@koprivnice.cz.
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.

Úhrada
nákladů
na
pořízení
zadávacích Zadavatel nepožaduje úhradu zadávací dokumentace.
podmínek

Ing. Josef Jalůvka

