MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Oddělení personální
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

19340/2015

DATUM:

2015-04-15

1862/2013
Mgr. Iva Bordovská/OPE
556 879 422
oddeleni.personalni@koprivnice.cz

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

Zabezpečení dalších služeb souvisejících s péčí o zaměstnance

Předmět zakázky

Dodávka dárkových poukázek

Datum vyhlášení zakázky

15.04.2015

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Hana Zelníčková

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Mgr. Iva Bordovská, 556879422, oddeleni.personalni@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Dodávka dárkových poukázek – plnění ze sociálního fondu
Příloha č. 1

Termín plnění

15.05.2015 – 31.12.2016

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Dle Přílohy č. 1

Lhůta pro podání nabídek

Do 24.4.2015 do 11:00

Místo pro podání nabídek

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice.
Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „název zakázky – NEOTVÍRAT“ na
adresu zadavatele.
Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „název zakázky – NEOTVÍRAT“.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Oddělení personální
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 07.05.2015. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 15.05.2015.

Hodnotící kritéria

Práva zadavatele

Přílohy oznámení

Počet provozoven (uveďte IČ) v okrese Nový Jičín, bude vyhodnoceno dle
počtu IČ (neuvádějte počty více provozoven pod jedním IČ), kde je
možné dárkovou poukázku uplatnit
60 %
Doba platnosti poukázky (zadavatel upřednostňuje poukázky s delší
dobou platnosti)
10 %
Různorodost sortimentu dárkové poukázky
30 %
5.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění
podmínek zadávacího řízení a to nejpozději do 5 dnů před koncem lhůty
pro podání nabídek.
5.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení.
5.3 Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu
nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí na
zadávacím řízení.
5.4 Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou návrh smlouvy.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.
5.5 Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její
konečné znění.
5.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky..
Zadávací dokumentace

Ing. Hana Zelníčková, v. r.
vedoucí OPE

