MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Oddělení vnitřní správy
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

17628/2017/Ma
OVS-2717/2017
Petr Mareček / OVS
556 879 425; 603 965 339
petr.marecek@koprivnice.cz

DATUM:

12.05.2017

účastníkům veřejné zakázky

Oznámení o zahájení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

Malování 2017

Druh zakázky

služba – výmalba místností

Datum vyhlášení zakázky

12.05.2017

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Petr Mareček, vedoucí oddělení vnitřní správy

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Petr Mareček, vedoucí oddělení vnitřní správy
vnitrni.sprava@koprivnice.cz, 556 879 425, 603 965 339

Popis předmětu zakázky

Výmalba kanceláří, toalet, kuchyněk, zasedacích místností a skladů
v budově radnice města Kopřivnice. Bližší specifikace a upřesnění je
přílohou č. 1 této výzvy.

Termín plnění

do 30.11.2017

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před
uzavřením smlouvy předložit zadavateli příslušné oprávnění k podnikání
a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (obojí
v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž tyto doklady mohou být
nahrazeny originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů).

Lhůta pro podání nabídek

24.05.2017 do 11:30 hod.

Místo pro podání nabídek

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21

Forma podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Malování 2017 – NEOTVÍRAT“ na
adresu zadavatele uvedenou výš, a to osobně na podatelnu zadavatele
nebo držitelem poštovní licence.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

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

Oddělení vnitřní správy

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 09.06.2017. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 01.06.2017.

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny závazným návrhem smlouvy o dílo,
která tvoří přílohu tohoto oznámení
Součástí nabídky bude vyplněný Krycí list – Příloha č. 2 této výzvy.

Další požadavky

Součástí nabídky bude doplněný návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 3).
Tento bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů či výběrové
řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Práva zadavatele

Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na
výběrovém řízení.
Nabídka, která nebude obsahovat požadované specifika, nebude
hodnocena.
Příloha č. 1 – Specifikace požadavků

Přílohy oznámení

Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 2 – Smlouva o dílo

Petr Mareček v.r.
vedoucí oddělení vnitřní správy
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