MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

51515/2012/BeRo
OMM-1078/2012
Roman Beneš/ Odbor majetku města
556 879 669
roman.beneskoprivnice.cz

DATUM:

19.10.2012

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení na poskytovatele
energetických služeb metodou EPC

Druh veřejné zakázky

služba

Datum vyhlášení zakázky

19.10.2012

Název programu

E.2 – Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC

Registrační číslo projektu

Identifikační číslo EDS: 122D142002311

Název projektu

Úspory energie na majetku Města Kopřivnice metodou EPC.

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. Kamil Žák, vedoucí Odboru majetku města
Roman Beneš,556879669, roman.benes@koprivnice.cz
Ing. Kamil Žák, 556879669, kamil.zak@koprivnice.cz
Příprava a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických
služeb metodou EPC v rozsahu:

Popis předmětu zakázky

A) Zpracování podrobné analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC
pro 42 objektů v majetku města, výběr nejvhodnějších k
realizaci metody EPC. Rozsah analýzy a činností podle této části
zadání je specifikován v návrhu smlouvy o dílo (dále jen SOD) v
čl. III. odst. 1. Část A), která tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení o
zahájení zadávacího řízení.
B) Výběr poskytovatele energetických služeb formou EPC pro
vybrané objekty a energeticky úsporná opatření. Rozsah činností
podle této části zadání je specifikován v návrhu SOD v čl. III. odst.
1. Část B), která tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení o zahájení
zadávacího řízení.
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Termín plnění

Pro část A) do 90 dnů od podpisu SOD. Pro část B) do 150 dnů od
podpisu SOD.
Základní kvalifikační předpoklady:
Čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
Čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
Čestné prohlášení o tom,že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele
Profesní kvalifikační předpoklady:
Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud
je v ní uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů.
Kopie dokladu o oprávnění k podnikání v oblasti poradenství a
konzultačních činností v energetice.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Oprávnění energetického auditora, zapsané do seznamu energetických
auditorů vedeného MPO.
Technické kvalifikační předpoklady:
K části
A) popisu předmětu plnění tohoto oznámení
o zahájení
zadávacího řízení požadujeme předložit nejméně 5 referencí na
energetický audit nebo analýzu vhodnosti EPC, vypracované během
posledních 3 let. Jako doklad požadujeme prohlášení podepsané osobou
oprávněnou jednat za uchazeče. (Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit
správnost údajů předložených uchazečem v Čestném prohlášení).
K části B) popisu předmětu plnění tohoto oznámení o zahájení
zadávacího řízení požadujeme předložit seznam významných služeb
charakteru administrace zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, poskytnutých dodavatelem, s uvedením
identifikačních údajů objednatele (vč. spojení na kontaktní osoby), druhu
použitého zadávacího řízení, doby poskytnutí. Zadavatel k prokázání
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu stanovuje minimální úroveň
doložení 5 zakázek v posledních 3 letech. Požadovaný seznam
významných služeb bude předložen ve formě „Prohlášení“ podepsaného
osobou oprávněnou jednat za uchazeče. (Zadavatel si vyhrazuje právo
ověřit správnost údajů předložených uchazečem v Čestném prohlášení).

Lhůta pro podání nabídek

10 dnů, tj. do 29.10.2012 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: „Zajištění přípravy a průběhu zadávacího
řízení na poskytovatele energetických služeb metodou EPC“ –
NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.

(návrh smlouvy)

Nabídka (návrh smlouvy) musí být podepsána osobou oprávněnou jednat
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za uchazeče.
Nabídka (návrh smlouvy) bude doplněn pouze o identifikační údaje
uchazeče a celkovou cenu, přičemž v nabídce uvede uchazeč rovněž
zvlášť cenu za plnění části A) a B).
Požadovaný jazyk nabídky

Čeština

Zadávací lhůta

60 dnů

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena za plnění části A) a B) popisu předmětu plnění
tohoto oznámení o zahájení zadávacího řízení

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek, včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Další požadavky

Zadavatel v souladu s ustanovením §44 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O
veřejných zakázkách v platném znění požaduje, aby uchazeč ve své
nabídce specifikoval část veřejné zakázky, kterou má v úmyslu zadat
subdodavateli, uchazeč uvede identifikační údaje subdodavatele.
Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní doložením takového dokumentu,
např. čestného prohlášení o subdodavatelích podílejících se na realizaci
zakázky, jež bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče či za uchazeče a bude opatřen otiskem razítka. Uchazeč je
povinen v případě plnění části díla subdodavatelem respektovat
ustanovení zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném
znění. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné
zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné
prohlášení, s uvedením této skutečnosti.
Subdodavatelské firmy uvedené v nabídce nelze před zahájením prací a
v průběhu realizace veřejné zakázky měnit bez písemného souhlasu
objednatele.

Zadavatel si vymiňuje právo bez uvedení důvodu:
- nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit
Práva zadavatele

- na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním
Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.

Přílohy oznámení

Obchodní podmínky – návrh SOD s přílohou P1 – seznam objektů pro
podrobnou analýzu.

Ing. Kamil Žák vedoucí OMM v.r.
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