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DATUM:

12.10.2012

účastníkům výběrového řízení

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

Toaletní potřeby

Předmět zakázky

Dodávka toaletních potřeb pro budovu radnice města Kopřivnice

Datum vyhlášení zakázky

12.10.2012

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Petr Mareček
vedoucí oddělení vnitřní správy

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Petr Mareček, 603965339, 556879425, vnitrni.sprava@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

1. toaletní papír Jumbo 28 cm, 2-vrstvý, celulóza
720 kusů (6 v balení = 120 balíků)
2. papírové ručníky skládané „Z-Z“, jednovrstvý, recyklovaný
170 krabic (krabice = 20 bal.; bal. = 250 kusů)

Termín plnění

ihned po uzavření smlouvy

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen předložit
příslušné oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm uchazeč zapsán (oboje v originále nebo úředně ověřené kopii,
přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny originálem nebo úřadně
ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů).

Lhůta pro podání nabídek

22.10.2012, 11:00 hod.

Místo pro podání nabídek

podatelna Městského úřadu Kopřivnice

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Toaletní potřeby – NEOTVÍRAT“ na
adresu zadavatele.
Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
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s označením věci: „Toaletní potřeby – NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému
datových schránek musí být nabídka ve formátu PDF s podpisem.
Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného
dokumentu.
Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 30.11.2012. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 31.12.2012.
nejnižší cena

Hodnotící kritéria

Cena musí být nabídnuta jako maximální, zahrnující veškeré náklady
dodavatele za dodávku, včetně dopravy apod.
Uchazeč v nabídce:
•

Další požadavky

•
•

vysloví souhlas se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění
příslušné smlouvy
předloží návrh Kupní smlouvy
předloží položkový rozpočet celé zakázky

Uchazeč k nabídce přiloží vzor nabízeného produktu.
•
Práva zadavatele

•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů či
výběrové řízení zrušit.
Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na
výběrovém řízení.
Zadavatel je oprávněn vybrat si návrh, který mu nejlépe vyhovuje,
přičemž není povinen sdělovat důvody přijetí ani odmítnutí nabídky.

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Digitálně podepsal Petr Mareček
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