Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

*MUSPX01AF72N*

Naše čj.: MUSP 85177/2013
Naše sp. zn.: 68898/2013 MJP/LESA

OZNÁMENÍ OTEVŘENÉHO ŘÍZENÍ
ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk – rekonstrukce výtahů
1. Identifikace zadavatele
Obchodní jméno:

Město Šumperk

Sídlo:

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ 00303461

zastoupené
ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Suchomelem – 2. místostarostou

ve věcech technických:

Ing. Hanou Répalovou – vedoucí majetkoprávního odboru

profil zadavatele:

https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html

2. Identifikační údaje veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:

dodávky

Druh VZ podle předpokládané
hodnoty:

podlimitní

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení
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Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění je: Rekonstrukce 3 výtahů v bytovém domě Zahradní 33, 35 a 37 v Šumperku
Rekonstrukce výtahu bude spočívat v demontáži a likvidaci stávajících výtahů, v úpravě
stávajících šachet tak, aby do šachet mohly být instalovány nové osobní výtahy. Nově budou
zřízeny nástupní stanice v 1. NP na druhé straně stávajících výtahových šachet. Nové výtahy
budou průchozí.
Součástí předmětu plnění bude i zajištění pravidelného servisu a údržby dodaného výtahu po
dobu 5-ti let.
Práce

budou

prováděny

výhradně

v souladu

s projektovou

dokumentací

zpracovanou

projektantem Ing. Jiřím Stránským, se sídlem Urxova 437/4, Olomouc, IČ 73819522 z února
2013.
Zadávací dokumentace vč. projektové dokumentace je přístupna na profilu zadavatele
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000367.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.sumperk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.sumperk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV: 45313100-5 Instalace a montáž výtahů
42416100-6 Výtahy

4. Doba a místo plnění
Doba plnění:

1. pololetí 2014 - doba realizace max. 13 týdnů

Místo plnění:

Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk

5. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 67 zákona.
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 67 zákona v rozsahu uvedeném v
zadávací dokumentaci.
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6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.1.2014 v 9.00 hodin. Nabídky, které budou zadavateli
doručeny po skončení této lhůty, komise neotevírá.
Nabídky je možno podávat osobně na podatelně MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk nebo
písemně na adresu: Městský úřad, odbor MJP, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk.
Nabídky je dále možné podávat elektronicky, a to výhradně přes profil zadavatele na adrese
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000367.
Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.
Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí na podatelně MěÚ Šumperk, nám. Míru 1.

7. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 16.1.2014 v 9.00 hodin – ihned po uplynutí lhůty pro podání
nabídky. Místem otevírání obálek je zasedací místnost Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1,
787 01 Šumperk – 3.NP, dveře č. 605.

8. Způsob hodnocení nabídek
V souladu s §78 odst. 1 písm. a) zákona byla hodnotícím kritériem stanovena ekonomická
výhodnost nabídky. Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií:


Nejnižší nabídková cena dodávky a montáže výtahů (bez DPH)

80%



nejnižší nabídková měsíční cena servisních služeb (bez DPH)

20%

Způsob hodnocení dle uvedených kritérií je podrobně uveden v zadávací dokumentaci.

V Šumperku dne: 19.12.2013
Mgr. Zdeněk Brož
starosta
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