MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

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

59902/2012/Hab
7229/2012
Ing. Jaroslav Jiřík / OŽP
556 879 786
jan.habr@koprivnice.cz

DATUM:

6.12.2012

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

Kácení rizikových stromů v Kopřivnici – II. etapa

Předmět zakázky

Kácení 70 ks stromů včetně odvozu dříví a větví na předem určené místo,
seříznutí pařezů na 10 – 15 cm, zajištění dopravní uzávěry a značení při
kácení u komunikací

Datum vyhlášení zakázky

6.12.2012

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Jan Habr, tel. – 556 879 791, e-mail: jan.habr@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

1. Kácení 70 ks stromů. Soupis dřevin k odstranění a mapové podklady
se zákresem předmětných stromů jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy. Stromy jsou v terénu označeny oranžovou značkovací barvou
(oranžová tečka). Vzniklá dřevní hmota (větve a kmeny o průměru nad 7
cm) bude zkrácena na metrová polena a dopravena na meziskládku dříví
(ul. Severní naproti autovrakovišti, vzdálenost do 3 km) a urovnána do
hrání před následným prodejem. Kmeny o průměru nad 30 cm a více lze
pokrátit i na menší špalky.
2. Kmeny topolů č. 5 – 16 (ul. Husova); č. 36 – 38 (ul. lidická) a č. 44 a
45 (ul. Pionýrská) bez hniloby o průměru nad 30 cm budou zkráceny na
kusy délky 3 m (případně 4 m u bezsukého dřeva) a přesunuty na předem
určené místo (vzdálenost do 200 m).
3. Zakrácení pařezů po skácených stromech na výšku 10 – 15 cm.
4. Odvoz větví - větve do průměru 7 cm budou odvezeny skládku větví
technických služeb města Kopřivnice (Slumeko, s.r.o.) za ČOV Kopřivnice
(ul. Severní, vzdálenost do 3 km), kde budou složeny na hromady.
5. Zajištění bezpečnosti při kácení - instalace dopravního značení a
uzávěra komunikace v průběhu kácení, ohraničení prostoru kácení
bezpečnostní páskou.

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 životního prostředí

Termín plnění

od podpisu smlouvy do 22.12.2012 a od 2.1. do 18.1.2013 (tj. nerealizovat
zakázku v období vánočních svátků)
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace, pokud předloží:
1. oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
2. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

Požadavky na prokázání
kvalifikace

3. seznam významných
v posledním roce

služeb

poskytnutých

dodavatelem

4. minimálně tři osvědčení vydaná veřejným zadavatelem či jinou
osobou, která budou prokazovat, že dodavatel v posledních dvou
letech řádně realizoval zakázku obdobného charakteru (kácení a
ořez dřevin), a to v rozsahu min. 150 tis. Kč pro každou
jednotlivou zakázku
5. Doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu
činnosti – pojistná částka min. 1 mil. Kč.
Lhůta pro podání nabídek

Do 14. 12. 2012 do 9:00 hod.

Místo pro podání nabídek

Podatelna MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
1. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za
dodavatele
2. Krycí list nabídky (cena celkem bez a s DPH)

Obsah nabídky

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace (viz část „Požadavky na
prokázání kvalifikace“) a to v originále nebo v úředně ověřené
kopii
4. písemný souhlas dodavatele se zveřejněním hodnocení nabídek
včetně zveřejnění příslušné smlouvy
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Kácení rizikových stromů v Kopřivnici –
II. etapa – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.

Forma podání nabídek

Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „Kácení rizikových stromů v Kopřivnici – II. etapa –
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
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Odbor životního prostředí

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31. 12. 2012. Uchazeč, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je pak svým návrhem vázán až
do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 15. 1. 2013

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Další požadavky

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je povinen do 15
dnů od oznámení výsledku zadávacího řízení poskytnout potřebnou
součinnost tak, aby v tomto termínu došlo k uzavření smlouvy o dílo.
Pokud uchazeč neposkytne potřebnou součinnost tak, aby mohla být
smlouva ve lhůtě podle věty první uzavřena, může uzavřít zadavatel
smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.

Práva zadavatele a další
ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení či odmítnutí
všech nabídek bez udání důvodu.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích
podmínek, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění podmínek
zadání nebo z vlastního podnětu. Případnou změnu obsahu oznámí
zadavatel na webových stránkách města Kopřivnice
3. V případě, kdy nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou
cenu ve vztahu k předmětu zakázky, může hodnotící komise vyžadovat
písemné zdůvodnění ve stanovené lhůtě. Pokud zájemce mimořádně
nízkou cenu ve stanovené lhůtě neodůvodní nebo hodnotící komise jeho
zdůvodnění posoudí jako nedostatečné, nabídku vyřadí z dalšího
posuzování a hodnocení.
4. Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

Přílohy oznámení

Příloha č. 1 – návrh smlouvy o dílo včetně specifikace kácených stromů

podpis pověřeného zástupce zadavatele
Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru životního prostředí
po dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. Jaroslavem Jiříkem

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Jiřík
Datum: 06.12.2012 13:39:46 +01:00
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