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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Dodávka a montáž sušáku na bytových domech na ul. Alšova č.p. 11391146 a na ul. Štramberská č.p. 1132-1134

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky a služby – realizace díla

Datum vyhlášení zakázky

23. 9. 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, IDS 42bb7zg
Ing. Kamil Žák – vedoucí OMM
Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Michal Krpec, 556 879 676, michal.krpec@koprivnice.cz
Předmětem díla je dodávka, montáž, polohovacích sušáků- bez vrtání do
rámu oken
Předmět díla je specifikován :

Popis předmětu zakázky

1 )specifikací předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu – příloha č.1
2) návrhem SOD – příloha č.2
3) krycí list uchazeče – příloha č.3

Termín plnění

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Termín zahájení : po podpisu SOD – předpoklad podpisu SOD do
17.10.2016
Termín ukončení a předání kompletního díla : do 45 kalendářních dnů od
podpisu SOD

Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
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jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (postačí v prosté
kopii),
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
(postačí v prosté kopii)
Lhůta pro podání nabídek

6. 10. 2016 do 10,00 hod
Podatelna Městského úřadu Kopřivnice, který se nachází na adrese
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

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
Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru
doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku.
Cena díla musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, uchazeč je
povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a
průběh realizace a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit.

Forma podání nabídek
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Dodávka a montáž sušáku na bytových
domech na ul. Alšova č.p. 1139-1146 a na ul. Štramberská č.p. 11321134“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 17. 10. 2016. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu
příslušné smlouvy, nejpozději však do 17. 10. 2016

Hodnotící kritéria

nejnižší cena díla bez DPH

Práva a další požadavky
zadavatele

-

zadavatel zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení
bez uvedení důvodu. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů
spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. Dále si zadavatel
vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených
zadáním, změnu rozsahu díla před uzavřením smlouvy nebo na
jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných
zadáním

-

zadavatel nepřipouští varianty nabídek

-

uchazeč může podat pouze jednu nabídku

-

dodavatel, který podá v rámci tohoto zadávacího řízení nabídku,
nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele, který rovněž
podá nabídku v tomto řízení.

-

pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně
s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je
subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení,
zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně
či společně s jinými uchazeči vyřadí.

-

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

Nabídky, které budou v rozporu se zadávacími podmínkami (touto
Výzvou a jejími přílohami), budou z další účasti ve výběrovém řízení
vyřazeny.

-

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů
zpracování nabídky, nabídky zadavatel nevrací

vynaložených

na

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace
k zadávacím podmínkám písemně nebo elektronicky. Žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Dodatečné informace

Kontaktní osoba zadavatele: michal.krpec@koprivnice.cz
Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávací
dokumentaci i bez předchozí žádosti.
Veškeré dodatečné informace budou zveřejněny na webových stránkách
zadavatele www.koprivnice.cz
1) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu

Přílohy oznámení

2) Návrh SOD
3) Krycí list

Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM

