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

Územní studie sídelní zeleně Kopřivnice

Předmět zakázky

Služba – zpracování územní studie

Datum vyhlášení zakázky

02.05.2016

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Markéta Kvitová, 556 879 692, 731 691 746,
marketa.kvitova@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Zpracování územní studie dle ustanovení § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“). Bližší specifikace je uvedena v přílohách tohoto
oznámení. Uchazeč se může informovat před odevzdáním nabídky o
dalších záležitostech, majících vliv na zpracování nabídky, možná je
domluva prohlídky řešené oblasti.

Termín plnění

Termín zahájení: po podpisu SOD, nejpozději 20.06.2016
Termín ukončení a předání kompletního díla: 08.12.2016

Požadavky na prokázání
kvalifikace

 základní kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení § 53 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předložením čestného prohlášení;
 profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení § 54 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předložením:
- kopie dokladu o oprávnění podnikat, příp. kopie výpisu z obchodního
rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán);
- kopie Osvědčení o autorizaci pro obor krajinářská architektura nebo
autorizaci se všeobecnou působností vydané ČKA podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
 reference - předložením seznamu významných zakázek na služby
s obdobným předmětem plnění (např. generel zeleně), které realizoval.
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Nesplní-li uchazeč kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu,
bude jeho nabídka vyloučena ze zadávacího řízení.
Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předloží:
- originál (nebo úředně ověřenou kopii) dokladu o oprávnění k podnikání
a výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán);
- potvrzení finančního úřadu ne starší 6 měsíců o daňových nedoplatcích;
(doklad může být nahrazen čestným prohlášením o daňových
nedoplatcích).
Tyto doklady může uchazeč nahradit předložením originálu nebo úředně
ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Nedoloží-li uchazeč tyto doklady v požadovaném rozsahu, nebude
s uchazečem uzavřena příslušná smlouva o dílo.
Lhůta pro podání nabídek

18.05.2016 do 11:00 hod.

Místo pro podání nabídek

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Osobně lze nabídku podat na výše uvedenou adresu do podatelny, která
je v přízemí, dveře č. 146.
Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese Městský úřad 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: „Územní studie sídelní zeleně
Kopřivnice – 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 20.06.2016. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy.

Hodnotící kritérium

Cena.

Další požadavky

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

Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez uvedení
důvodu.
- Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou podepsaný návrh
smlouvy o dílo.
- Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu smlouvy dále jednat vyjma
ustanovení jednoznačně daných zadáním a upřesnit její konečné znění.
- Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve
výběrovém řízení a nabídky se nevracejí.

Přílohy oznámení

1) Krycí list
2) Návrh smlouvy o dílo
3) Zadání Územní studie sídelní zeleně Kopřivnice

Ing. Markéta Kvitová, v.r.
podpis pověřeného zástupce zadavatele
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