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DATUM:

07.05.2014

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

„Údržba luk – sjezdovka“

Předmět zakázky

Služba – realizace údržby luk na sjezdovce, parc. č. 2400/7, 2405,
2406/1, 2406/2 a 2407 v k.ú. Kopřivnice

Datum vyhlášení zakázky

07.05.2014

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. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí
RNDr. Veronika Křístková, tel.: 556 879 789,
e-mail: veronika.kristkova@koprivnice.cz
údržbou se rozumí úprava luk před vlastním sečením (např. sběr
předmětů, které mohou poškodit mechanizaci používanou
k provedení prací, v případě potřeby srovnání povrchu luk),
vlastní kosení travního porostu lehkou mechanizací nebo
ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem s vyloučením
mulčování, výřez plevelných dřevin, likvidace náletů na hranici
s lesem a odklizení veškeré posečené hmoty z těchto ploch
- veškerá biomasa odklizená z luk při provádění údržby bude
použita ke zkrmení hospodářským zvířatům nebo předána na
kompostárnu k dalšímu zpracování
- celková plocha pro údržbu činí 3,23 ha
- posečená hmota nesmí zůstat na místě, musí být do 14 dnů
od provedené seče shrabána a předána k dalšímu využití (viz
výše)
- seč bylinného a travního porostu je nutné realizovat po odkvětu
zvláště chráněných rostlin v období od 01.07.2014 do
23.07.2014
Zadavatel požaduje, aby podaná nabídka obsahovala:
- fotokopii dokladu oprávnění podnikat ve vztahu k předmětu
zakázky
- krycí list zakázky (rozpočet na práci, kalkulace ceny)
- podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz Příloha č.1)
-

Popis předmětu zakázky

Termín plnění

Požadavky na prokázání
kvalifikace

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

Lhůta pro podání nabídek

do 22.05.2014 do 11:00 hodin

Místo pro podání nabídek

Nabídky můžete podávat písemně na podatelnu Městského úřadu v
Kopřivnici, Štefánkova 1163, 742 21 Kopřivnice, nebo elektronickým
podáním prostřednictvím informačního systému datových schránek.
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Údržba luk – sjezdovka – NEOTVÍRAT“
na adresu zadavatele.
Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „Údržba luk – sjezdovka – NEOTVÍRAT“.

Forma podání nabídek

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 28.05.2014. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 05.07.2014.

Hodnotící kritéria

Další požadavky

Práva zadavatele

Přílohy oznámení

Hodnotícím kritériem při výběru zhotovitele zakázky je nejnižší
nabídková cena.
Prohlídku jednotlivých míst realizace zakázky a podání dalších informací o
místě realizace prací si lze domluvit na Městském úřadě v Kopřivnici, ul.
Štefánikova 1163, na odboru ŽP, v kanceláři č. 502 – RNDr. Veronika
Křístková, tel. 556 879 789.
- zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek
a zadání zrušit
- zadavatel si vymiňuje právo jednání o smlouvě
- informace o uchazečích, kterým byla zaslána výzva, se
neposkytují
- nabídky předložené po lhůtě pro podání nabídek nebudou do
soutěže přijaty; doplňování nabídky po lhůtě není přípustné
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo, sjezdovka

podpis pověřeného zástupce zadavatele

