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

„OŽP – Zalesňování v roce 2015“

Předmět zakázky

Služba – realizace zalesňovacích prací v lesích města Kopřivnice

Datum vyhlášení zakázky

23.2.2015

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. Václav Konvička, vaclav.konvicka@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele zalesnění v porostních
skupinách (viz příloha č.1). Na zalesňování mohou být použity sazenice
vhodné do PLO 39 - Podbeskydská pahorkatina
Velikost sazenic 36 - 50 cm, tloušťka kořenového krčku (5 – 7 mm).
Sadební materiál bude vysázen jamkovou sadbou o rozměrech 20x20x20
cm.

Termín plnění

Zakázka bude realizována v období ode dne podpisu smlouvy do 31.3.2015.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Seznam významných služeb provedených v období od 1.1.2014 do 31.12.
2014 a osvědčení objednatelů, že v uvedeném období realizoval min. 1
zakázku, jejichž předmětem plnění bylo provádění zalesňování v rámci
hospodaření v lese v min. hodnotě 50 tis. Kč bez DPH (pro jednotlivé
zakázky).

Lhůta pro podání nabídek

6.3.2015 do 10 hod.

Místo pro podání nabídek

Nabídky můžete podávat písemně na podatelnu Městského úřadu
v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice, nebo elektronickým
podáním prostřednictvím informačního systému datových schránek.
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Nabídky musí obsahovat:
• fotokopii oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v
něm uchazeč zapsán - v prosté kopii, originál předloží uchazeč před
podpisem smlouvy
• seznam významných služeb provedených v období od 1.1.2014 do 31.12.
2014 a osvědčení objednatelů, že uchazeč v uvedeném období realizoval
min. 1 zakázku, jejichž předmětem plnění bylo zalesňování v rámci
hospodaření v lese v min. hodnotě 50 tis. Kč bez DPH (pro jednotlivé
zakázky) - v originále nebo úředně ověřené kopii
• vyplněný krycí list nabídky
• návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce s označením: „OŽP –
Zalesňování v roce 2015 - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele. Za
písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek s
označením věci: „OŽP – Zalesňování v roce 2015 – NEOTVÍRAT“. Nabídka
musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě
elektronického podání prostřednictvím informačního systému datových
schránek 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 20.3.2015. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 31.3.2015.

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem při výběru zhotovitele zakázky je nejnižší nabídková
cena.

Další požadavky

Prohlídku jednotlivých míst realizace zakázky a podání dalších informací o
místě realizace prací lze domluvit na Městském úřadě v Kopřivnici.
Štefánikova 1163, na odboru životního prostředí, v kanceláři č. 512 - Ing.
Václav Konvička, tel. 556 879 787, 736 614 207.

Zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a zadání
zrušit.
Práva zadavatele

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.
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Přílohy oznámení

Příloha č. 1 - Projekt zalesňování, Příloha č. 2 - Krycí list nabídky, Příloha č.
3 - Smlouva o dílo, Příloha č. 4 – Obrysová mapa s vyznačením ploch k
zalesnění

Digitálně podepsal Ing. Hynek Rulíšek
Datum: 21.02.2015 11:46:46 +01:00

Ing. Hynek Rulíšek
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