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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Předmět zakázky
Předpokládaná hodnota
zakázky bez DPH
Datum vyhlášení zakázky

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Hala CIREX I – č.p. 301 v Kopřivnici – oprava hydroizolace střešního pláště

Veřejná zakázka malého rozsahu
- stavební práce
1 775 000,- Kč
16. 4. 2015

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077
Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru majetku města
Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz

Oprava hydroizolace střešního pláště výrobní haly – asfaltové pásy, oprava a
nátěry klempířských prvků a další související dodávky a montáže.
Popis předmětu zakázky

Termín plnění

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu - viz. přílohy.

Termín zahájení : 11. 5. 2015
Termín ukončení a předání kompletního díla : 10. 7. 2015
Uchazeč předkládající cenovou nabídku předloží v rámci cenové nabídky :
1. Potvrzení objednatelů o provedení oprav hydroizolace střešních
plášťů z modifikovaných asfaltových pásů o min. celkové ploše 3 000
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m2 na každém objektu. Potvrzení musí obsahovat specifikaci a
adresu objektu, na kterém byly opravy provedeny, plochu
opravované střechy, finanční objem zakázky, účel využití objektu,
přesný název objednatele včetně telefonického kontaktu a podpisu,
popis provedených oprav a hodnocení kvality provedených prací ze
strany objednatele. Uchazeč je povinen tímto způsobem doložit
reference ke 3 zakázkám za posledních 5 let.
2. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací, tj. min. 1 osoba - stavbyvedoucí, která splňuje
požadavek na autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru
pozemní stavby.
3. Doklady o proškolení min. 3 pracovníků uchazeče, kteří se budou
podílet na realizaci předmětných stavebních prací od certifikovaného
výrobce modifikovaných asfaltových pásů
4. Technické listy, certifikáty prokazující soulad materiálu navržených
v nabídce uchazeče se zadávací dokumentací (parametry, tloušťky
asfaltových pásů)
5. Příslušné oprávnění k podnikání – Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán
oboje v v prostých kopiích, přičemž tyto doklady mohou být
nahrazeny kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Vybraný uchazeč předloží objednateli před uzavřením smlouvy o dílo
tyto doklady v originálech nebo úředně ověřených kopiích.

Lhůta pro podání nabídek

30. 4. 2015 do 10 : 00 hod
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice – Odbor majetku města,
kancelář č. 892.

Místo pro podání nabídek

Forma podání nabídek

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: „Hala CIREX I – č.p. 301 v Kopřivnici –
oprava hydroizolace střešního pláště“.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

čeština
Požadovaný jazyk nabídky

Zadávací lhůta

Hodnotící kritéria

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31. 7. 2015. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu
příslušné smlouvy, nejpozději však do 31. 7. 2015.

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

Další požadavky

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 daných
zadáním

Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti výběrového
řízení a nabídky se nevracejí.
Uchazečem předložená nabídka musí splňovat veškeré požadavky veřejného
zadavatele (technické, cenové, termínové, atd.) uvedené v tomto oznámení.
Nesplnění některého z uvedených požadavků je důvodem k vyřazení
nabídky.
V případě nesplnění podmínky doložením listin před podpisem smlouvy nebo
odstoupením vybraného uchazeče si veřejný zadavatel vymiňuje právo
uzavřít smlouvu a předmět díla realizovat s uchazečem v dalším pořadí.
1) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
2) Návrh SOD

Přílohy oznámení

3) Znalecký posudek Posouzení současného stavu střechy – povlakové
krytiny a tepelných izolací výrobní haly CIREX č.p. 301, v Podnikatelském
parku Kopřivnice - Vlčovice vypracovaný Ing. Antonínem Parysem –
autorizovaným inženýrem a soudním znalcem v březnu 2015
4) Výkaz výměr stavby vypracovaný Ing. Antonínem
autorizovaným inženýrem a soudním znalcem v březnu 2015

Ing. Kamil Žák, v.r.

vedoucí OMM
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Parysem

–

