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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Stavební úpravy ve výměníkových stanicích- 5, 6,
23

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce

Datum vyhlášení zakázky

1. 3. 2016

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

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDDS: 42bb7zg
Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
Michal Krpec, 556 879 676, michal.krpec@koprivnice.cz
Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Stavební úpravy ve výměníkových stanicích č.:
5- krytá garážová stání

Popis předmětu zakázky

6- nebytové prostory
23- krytá garážová stání
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu - viz. příloha.

Termín plnění

-

doba zahájení:
doba ukončení:

od 12.04.2016
do 30.06.2016

Základní kvalifikační
předpoklady:

před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč zadavateli příslušné
oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, oba dokumenty budou předloženy v prostých kopiích

Profesní kvalifikační
předpoklady:

-reference v obdobné oblasti odpovídající zaměření zadávacího řízení.
Uchazeč uvede minimálně tři reference realizace díla za poslední tři roky ve
finančním objemu min. 700.000,00Kč s DPH. Reference budou předloženy
v písemné formě s uvedením názvu zakázky, názvu a adresy zadavatele
zakázky a finanční objem).

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 majetku města
Lhůta pro podání nabídek

22.03. 2016 do 10:00 hod
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice – Odbor majetku města,
dveře č. 892, 891.

Místo pro podání nabídek

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: „Stavební úpravy ve výměníkových
stanicích- 5, 6, 23“ 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 29.04.2016. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu
příslušné smlouvy, nejpozději však do 29.04.2016.

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH: 100%

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 11.03.2016 v 9:00 hod. před
objektem č.p. 1042- VS č.6 v Kopřivnici.
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

-

nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit

-

neuzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo v případě, že
nedojde ke schválení finančních prostředků pro realizaci stavby v
Radě a Zastupitelstvu města Kopřivnice

-

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 ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.
1) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
Přílohy oznámení

2) Krycí list- nabídka uchazeče
3) Smlouva o dílo
4) Projektová dokumentace (viz. specifikace veřejné zakázky)

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM
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