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

Obnova zeleně v horní části ul. Husova v Kopřivnici

Předmět zakázky

služba (kácení stromů, manipulace s dřevní hmotou, frázování pařezů,
příprava půdy, výsadba rostlin, následná péče po dobu tří let)

Druh veřejné zakázky

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách

Datum vyhlášení zakázky

28. 08. 2014

Název programu

Operační program životní prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora
regenerace urbanizované krajiny

Registrační číslo projektu

CZ.1.02/6.5.00/14.24055

Název projektu

Obnova zeleně v horní části ul. Husova v Kopřivnici

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Josef Jalůvka, starosta města

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí, tel. 556 879 780,
hynek.rulisek@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Realizace díla „Obnova zeleně v horní části ul. Husova v Kopřivnici“
podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Habrem v dubnu
2014 a dále dle standardů prací, které tvoří přílohu č. 2 návrhu smlouvy o
dílo.

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>
Dílo „Obnova zeleně v horní části ul. Husova v Kopřivnici“ se skládá
z následujících dílčích plnění:
a. Kácení a výsadba zeleně
b. Následná péče
Součástí dílčího plnění „Kácení a výsadba zeleně je rovněž vyřízení
souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání (záboru) veřejného
prostranství, přechodného dopravního značení a silniční uzávěry.
Místo plnění

Katastrální území Kopřivnice, ulice Husova (blíže viz projektová
dokumentace)

Dílčí plnění „Kácení a výsadba zeleně“ - 01. 10. 2014 – 31. 10. 2014
Termín plnění

Předpokládaná hodnota
zakázky

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Lhůta pro podání nabídek

Místo pro podání nabídek

Dílčí plnění „Následná péče“ – 1. 11. 2014 – 31.10.2017

683 tis. Kč bez DPH
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- seznam nejméně dvou významných služeb odpovídající předmětu
této veřejné zakázky poskytnutých dodavatelem v posledních dvou
letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto
seznamu musí být (1) osvědčení vydané veřejným zadavatelem,
pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo (2)
osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli nebo (3) smlouva s jinou osobou a
doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně. Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního
předpokladu, pokud v seznamu nejméně dvou služeb jím
poskytnutých za poslední 2 roky budou uvedeny minimálně dvě
služby svým charakterem odpovídající předmětu této veřejné zakázky,
jejichž finanční objem dosáhl 0,5 mil. Kč bez DPH, a to pro každou
službu vždy samostatně.
12. 9. 2014 do 10:00 h
Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. Osobní
podání – podatelna městského úřadu, poštou - v uzavřené obálce
adresované Městskému úřadu Kopřivnice, elektronicky – do datové
schránky města Kopřivnice.
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Obnova zeleně v horní části ul.
Husova v Kopřivnici – 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: „Obnova zeleně v horní části ul. Husova v Kopřivnici –
NEOTVÍRAT“.
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<odbor životního prostředí>
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.
- položkový rozpočet (originál)
- návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za
uchazeče (originál)
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie)
Povinné náležitosti
nabídky

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie)
- seznam nejméně dvou významných služeb odpovídající předmětu této
veřejné zakázky poskytnutých dodavatelem v posledních dvou letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (originál)
- Osvědčení o realizaci zakázek uvedených v seznamu významných
služeb (viz výše) (prostá kopie)

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 24. 09. 2014. Uchazeč, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až
do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 30. 09. 2014

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena za realizaci celého
předmětu zakázky.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou.
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Další požadavky

Práva zadavatele

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, předloží
zadavateli před podpisem smlouvy o dílo k nahlédnutí originály osvědčení
o realizaci zakázek, které v prosté kopii tvořily součást nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení v případě, že
celková nabídková cena z nabídky, která byla hodnocena jako
nejvýhodnější, bude vyšší než disponibilní finanční prostředky alokované
v rozpočtu města na rok 2014 na realizaci akce „Obnova zeleně v horní
části ul. Husova v Kopřivnici“.
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<odbor životního prostředí>

Přílohy oznámení

•

návrh smlouvy o dílo (včetně standardů prací)

•

položkový rozpočet

•

průvodní zpráva

•

výkres kácení dřevin

•

výkres osazovací plán

•

osazovací plán – detail výsadby

Po dobu nepřítomnosti zastoupen 1. místostarostou Ing.
Miroslavem Kopečným
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Kopečný
Datum: 28.08.2014 10:42:56 +02:00

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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