MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Oddělení personální

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J. :
SPIS. ZN:

51007/2019/IB
OPE – 10663/2019

VYŘIZUJE/ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

Ing. Ivana Bajerová / OPE
556 879 452
ivana.bajerova@koprivnice.cz

DATUM:

26.06.2019

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

Druh zakázky

„Vybavení hasičské zbrojnice“

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky
(II. kategorie podle Vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 )

Datum vyhlášení zakázky
Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

17.06.2019
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Ing. Hana Zelníčková, vedoucí personálního oddělení
tel: 556 879 424, e-mail: hana.zelnickova@koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky

Popis předmětu zakázky

Ing. Ivana Bajerová, tel. 556 879 452,
e-mail: ivana.bajerova@koprivnice.cz
Předmětem zakázky je dodávka vybavení objektu hasičské zbrojnice
Kopřivnice, Lubina č.p. 51 nábytkem a rovněž dodání flipchartu,
projekčního plátna, nástěnných hodin a dalších předmětů dle Specifikace
uvedené v příloze č.1

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
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Lhůta pro podání
nabídek
Požadovaný jazyk
nabídky

16.07.2019, 10:00

čeština
Profesní způsobilost
- uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
1. Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (ne staršího než
3 měsíce přede dnem podání nabídky)

Požadavky na prokázání
kvalifikace

2. Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, kterým je výpis z živnostenského rejstříku pro obor
živnosti (ne staršího než 3 měsíce přede dnem podání nabídky)
Doklady pro potřebu nabídky budou předloženy v prosté kopii. Vybraný
uchazeč doloží před podpisem smlouvy tyto dokumenty v originál nebo
úředně ověřených kopiích.
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,

Místo pro podání nabídek

Osobně mohou být nabídky doručeny na podatelnu MÚ Kopřivnice
v pracovní dny, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý
a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., v pátek od 8:00 do 12:00 hod., nejpozději
do konce lhůty pro podání nabídek uvedené výše.
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Městský úřad
Kopřivnice, podatelna MÚ.
Nabídky se podávají v písemné formě a pouze v listinné podobě. Nabídka
musí být podána v uzavřené obálce s označením: „Vybavení hasičské
zbrojnice NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.

Forma podání nabídek a
požadavky na zpracování
nabídky

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Zadávací lhůta

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým
návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy.

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Způsob zpracování
nabídkové ceny

Kupní cena musí být stanovena jako cena nejvýše přístupná a musí
obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním předáním díla.
Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv
na cenu a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit.

Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v českých korunách
ve struktuře:
• Celková cena v Kč bez DPH
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• Celková výše DPH v Kč
• Celková cena v Kč s DPH
Termín plnění zakázky

30.11.2019

Místo plnění zakázky

Kopřivnice, Lubina 51

Další požadavky
na zpracování nabídky

Uchazeči podáním nabídky vyslovují souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek a se zveřejněním smlouvy. Uchazeči nemají nárok na náhradu
nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou dány návrhem kupní smlouvy, který tvoří přílohu
tohoto oznámení. Návrh kupní smlouvy je pro uchazeče závazný.

Poskytování
dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, zadavatel upozorňuje uchazeče, že žádosti
o dodatečné informace musí být podávány výhradně písemně v listinné
nebo elektronické podobě. Žádost o poskytnutí dodatečných informací lze
podat nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, na později doručené žádosti o dodatečné informace nebude brán
zřetel.
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:

Práva zadavatele

• nevybrat žádnou nabídku a výběrové řízení zrušit
• na změnu nebo úpravu podmínek stanovených tímto zadáním

Přílohy oznámení

Příloha č. 1 : Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 : Návrh kupní smlouvy

Ing. Hana Zelníčková
vedoucí personálního oddělení

Digitálně podepsal Ing. Hana Zelníčková
Datum: 03.07.2019 10:10:57 +02:00
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