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DATUM:

22.01.2015

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a
tlakových stanicích na území města Kopřivnice

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce

Předpokládaná cena
zakázky

400.000,00 Kč bez DPH

Datum vyhlášení
zakázky
Zadavatel
Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky

Popis předmětu
zakázky

Termín plnění
Základní kvalifikační
předpoklady:

(jedná se předpokládaný zisk o zadavatele z druhotných surovin)
22.01.2015
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077

Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

Michal Krpec, 556 879 676, michal.krpec@koprivnice.cz
Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Předmětem plnění bude demontáž a likvidace veškerého
technologického zařízení ve výměnikových a tlakových stanicích
v majetku města Kopřivnice.
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu - viz.
příloha.
doba zahájení: dnem předání výměnikových a tlakových stanic
doba ukončení: do 3 měsíců od předání výměnikových a
tlakových stanic
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

-
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Další požadavky:


Lhůta pro podání
nabídek

Místo pro podání
nabídek

Forma podání nabídek

(výpis z živnostenského rejstříku) osoby, se kterou bude
uzavřen smluvní vztah na realizaci zakázky (např.
provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování,
instalatérství, atd.)
dále minimálně součástí nabídky (pokud není součásti viz. bod
výše) budou oprávnění k podnikání:
1. Montáž, opravy elektrických zařízení
2. Instalatérství
kopie svářečského nebo paličského průkazu
plán likvidace druhotných surovin – popis způsobu jejich
likvidace a dopravy
plán likvidace odpadu nezařazeného mezi druhotné suroviny
(izolace, plasty, atd.) – popis způsobu jejich likvidace a
dopravy
plán zajištění požárního dozoru po prováděných paličských
prací
kopie pojistné smlouvy pro případ způsobení škody v
souvislosti s realizaci díla na pojistné plnění min. 500 000,- Kč.

02. 02. 2015 do 10,00 hod
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice – Odbor majetku
města, dveře č. 892, 891.
Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být
podána v uzavřené obálce s označením: „Likvidace technologických
zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích na území města
Kopřivnice“ a nápisem „NEOTVÍRAT!“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.

Požadovaný jazyk
nabídky

Čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 15.03.2015. Uchazeč, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem
vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do
10.02.2015.

Hodnotící kritéria

Nabídková cena:

100%

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

Zadavatel umožňuje uchazečům prohlídku místa plnění (vybrané max.
3 objekty výměníkových stanic), prohlídka místa plnění se uskuteční
dne 28.01.2015 v 10:00 hod. před výměnikovou stanicí č.4 na ul.
Školní v Kopřivnici.
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

-

nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit

-

na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním

-

jednání o obsahu

smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně
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Odbor majetku města
daných zadáním
Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve
výběrovém řízení a nabídky se nevracejí.
Přílohy oznámení

1) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu

Miloš Sopuch, v.r.
vedoucí OTS
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