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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území
obce s rozšířenou působností Kopřivnice

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Jedná se o otevřené zadávací řízení pro neomezený počet
dodavatelů.
Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaná hodnota
zakázky

220 tis. Kč (bez DPH)

Datum vyhlášení zakázky

17.1.2014

Název programu

Operační program Životní prostředí, oblast podpory 1.3.
Omezování rizika povodní, podoblast 1.3.1. – Zlepšení systému
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Registrační číslo projektu

CZ.1.02/1.3.00/11.11012

Název projektu

Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ve věcech smluvních: Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru
životního
prostředí,
556 879 780,
736 614 206,
ziv.prostredi@koprivnice.cz
Ve věcech technických: Bc. Dušan Bartošák, krizový koordinátor,
556 879 458, 732 357 073, dusan.bartosak@koprivnice.cz

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
Ing. Jiří Sopuch, vedoucí oddělení vodního a odpadového
hospodářství, 556 879 784, 737 206 778, jiri.sopuch@koprivnice.cz
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Hynek Rulíšek, 556 879 780, 736 614 206,
ziv.prostredi@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Zpracování digitálního povodňového plánu (DPP) pro území obce
s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice, tzn. elektronické
zpracování textové, datové a grafické části povodňového plánu a
vzájemné provázání těchto částí. Verifikace a doplnění
databázových částí POVIS. DPP bude zpracováno dle platné
legislativy v souladu s platnou odvětvovou technickou normou
vodního hospodářství upravující tuto problematiku a s Metodikou
MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů. Místem plnění
zakázky je území ORP Kopřivnice.
Bližší informace k zakázce jsou obsahem Zadávací a Technické
dokumentace, které jsou obsahem příloh č. 2 a 3.

Termín plnění

Do 30.9.2014

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Viz. Zadávací dokumentace v příloze č. 2 této výzvy.

Lhůta pro podání nabídek

3.2.2014 do 11.30 hod.

Místo pro podání nabídek

Městský úřad Kopřivnice, podatelna MÚ, Štefánikova 1163/12,
742 21 Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být
podána v uzavřené obálce s označením: „DPP ORP Kopřivnice –
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: „DPP ORP Kopřivnice –
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 30.4.2014. Uchazeč, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem
vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do
31.5.2014.

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je
rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Zadavatel
nepřipouští variantní nabídky.
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Další požadavky

Předmět díla není možné zajistit subdodavatelem s výjimkou
zpracování grafické části.
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním
hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

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
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.
Prohlídku řešených území zadavatel nevypisuje.

Přístup k zadávací
dokumentaci

Zadávací dokumentace je obsahem příloh č. 1 až 5.

Úhrada nákladů na
pořízení zadávacích
podmínek

Zadavatel nepožaduje úhradu zadávací dokumentace.

Přílohy oznámení

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 3 – Technická dokumentace
Příloha č. 4 – Obchodní podmínky
Příloha č. 5 – Položkový rozpočet

Digitálně podepsal Ing. Hynek Rulíšek
Datum: 17.01.2014 09:09:27 +01:00

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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