MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

1357/2017/OMM&8628/2017/Šumš
Ing. Šumšalová Iva
OMM – č.akce A 17/004
+420 556 879 695, +420 731 608 147
Iva.sumsalova@koprivnice.cz

DATUM:

15.2.2017

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Opravy lávky přes železniční trať za Tescem v Kopřivnici

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle
zadávacích podmínek (otevřená výzva)

Datum vyhlášení zakázky

15.2.2017

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
Iva Šumšalová - 556 879 695, iva.sumsalova@koprivnice.cz

Předmětem díla je odstranění nevyhovujícího stavebně – technického stavu
lávky a odstranění závad zjištěných v rámci mostní prohlídky
Přesnější požadavky - viz projektová dokumentace „Oprava lávky přes silnici
a trať ČD ul. Nádražní, Kopřivnice“ zpracována v 11/2015 fy KH Mosty,
Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, která tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
Popis předmětu zakázky

Předmět díla je specifikován :
Příloha č. 1 : Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a dokladové
části
Příloha č. 2 : Návrh smlouvy o dílo
Přílohy č. 1 a 2 Vám budou zaslány v el. podobě na základě Vaší žádosti
doručené na emailovou adresu iva.sumsalova@koprivnice.cz

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

Termín plnění

Termín zahájení : po podpisu SOD – předpoklad – druhá polovina dubna
2017
Termín ukončení a předání kompletního díla – do 60 -ti kalendářních dnů po
podpisu SOD
V rámci nabídky je uchazeč povinen předložit zadavateli příslušné oprávnění
k podnikání minimálně v činnostech:

Požadavky na prokázání
kvalifikace

-

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán oboje
v prostých kopiích, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny kopií
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

-

Platné osvědčení o odborné způsobilosti a znalosti
provozování dráhy v souladu s platnými předpisy Správa
dopravní cesty, státní organizace (při realizaci stavby
všichni pracovníci disponovat průkazem o vstupu do
provozované železniční dopravní cesty).

osob při
železniční
pak musí
objektů a

V rámci nabídky je uchazeč povinen předložit reference v oblasti oprav nebo
vybudování mostních konstrukcí. Uchazeč uvede minimálně tři relevantní
reference za posledních pět let ve finančním objemu min. 1 300 000,00 Kč
s DPH. Reference budou předloženy v písemné formě s uvedením názvu
zakázky, názvu a adresy zadavatele, kontaktu na oprávněného zástupce
zadavatele, popisu prací, finančního objemu zakázky a termínu realizace.
Lhůta pro podání nabídek

3. 3. 2017 do 10,00 hod
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 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

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Opravy lávky přes železniční trať za
Tescem v Kopřivnici “ 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. 6. 2017. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu
příslušné smlouvy, nejpozději však do 20. 6. 2017.

Hodnotící kritéria

Celková cena zakázky včetně DPH

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy – viz krycí list.
Prohlídka místa budoucího plnění
je možná po dohodě na tel. č.
556 879 695 či iva.sumsalova@koprivnice.cz – Šumšalová Iva

Odbor majetku města
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:
-

nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit

-

na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním (redukce
rozsahu plnění - realizace pouze určitých lokalit)

-

jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných
zadáním

Práva zadavatele

Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.
Příloha č. 1 : Projektová dokumentace včetně výkazu výměr
Příloha č. 2 : Návrh smlouvy o dílo
Přílohy oznámení

Příloha č.3 : Krycí list pro celkovou nabídkovou cenu
Přílohy č. 1, 2 a 3 Vám budou zaslány v el. podobě na základě Vaší
žádosti doručené na emailovou adresu iva.sumsalova@koprivnice.cz

Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM

