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CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení
Název zakázky: Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu
Stav: Předáno ke zveřejnění
Evidenční číslo formuláře: F2019-041881
Evidenční číslo zakázky: Z2019-041881
Kód pro související formulář: TS24UP
Název zadavatele: Služby města Český Krumlov s.r.o.
IČO zadavatele: 25151321
Název objednatele: Služby města Český Krumlov s.r.o.
IČO objednatele: 25151321
Oddíl I: Zadavatel
I.1)
Název a adresa
Úřední název: Služby města Český Krumlov s.r.o.
IČO: 25151321
Poštovní adresa: Domoradice 1
Obec: Český Krumlov
PSČ: 38101
Země: CZ
Kontaktní osoba: Pavel Turnhöfer
Tel.: +420 602157610
E-mail: turnhofer@smck.cz
Kód NUTS: CZ031
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_159.html
I.2)
Komunikace
Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL):
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_159.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
elektronicky na: (URL)
https://zakazky.ckrumlov.cz
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1)
Popis
II.1.1)
Název
Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Hlavní kód CPV: 42636000
Kód NUTS: CZ031
Hlavní místo dodání nebo plnění: Český Krumlov
II.1.3)
Stručný popis
Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené Smlouvy vyspecifikované dodávky a práce přímo související s modernizací zařízení pro
materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Popis technických parametrů a vymezení
parametrů předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace - Technická specifikace.
II.1.4)
Informace o variantách
II.1.5)
Informace o vyhrazené veřejné zakázce
II.1.6)
Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
II.1.7)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.8)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
(Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009189
II.2)
Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)
Celková předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 5 750 000,00
II.3)
Časový rámec
II.3.1)
Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání ve dnech: 180
II.4)
Informace o částech
II.4.1)
Dělení na části
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.5)
Popis části
II.5.1)
Název části
II.5.2)
Popis části zakázky
II.5.3)
Dodatečné CPV a NUTS kódy
II.5.4)
Předpokládaná hodnota
II.5.5)
Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení
II.5.6)
Údaj o hodnotících kritériích
II.5.7)
Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast
II.5.8)
Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek
Oddíl III: Řízení
III.1)
Popis
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III.1.1)
III.1.2)
III.2)
III.2.1)

III.2.2)
III.3)
III.3.1)

III.3.2)
III.3.4)

Druh řízení
Otevřené řízení
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení
Hodnotící kritéria
Hodnotící kritéria
Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)
Kritérium: Celková výše nabídkové ceny bez DPH v CZK
Váha: 70
Kritérium: Termín dodávky v počtu kalendářních dnů
Váha: 30
Další informace o hodnotících kritériích: Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Informace o elektronické aukci
(podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci)
Administrativní informace
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: (dd.mm.rrrr): 17.12.2019
Místní čas: (hh:mm): 09:00
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast
pouze český jazyk
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: (dd.mm.rrrr): 17.12.2019
Místní čas: (hh:mm): 09:05
Místo: Český Krumlov
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli, otevírání nabídek bude
neveřejné. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel bude kontrolovat při otevírání
nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve st

Oddíl V: Doplňující informace
V.1)
Další informace
Prohlídka místa plnění Zástavbové rozměry dodaného zařízení s vymezením místa, jsou dány parametry stávající technologické linky a
budovy, jejichž zjištění je možné pouze prohlídkou místa. Prohlídka místa dodávaného zařízení je určena na den 28. 11. 2019 v 10:00
hodin, separační hala, Český Krumlov, Kaplická ulice
V.2)
Datum odeslání tohoto oznámení
22.11.2019

Žádost
Oddíl I: Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ
Číslo objednávky (Vaše č. jednací): 22112019
Datum objednávky: 22.11.2019
Formulář zřizuje novou zakázku
Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh: Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající
linky na třídění separovaného materiálu
Oddíl II: Informace pro statistické účely
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Převažující zdroj financování: Zdroje z fondů EU
Celková předpokládaná hodnota bez DPH: 5 750 000,00
Měna: CZK
Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického nákupního systému: ne
Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci rámcové smlouvy: ne
Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: ne
Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU: ne
Požadujete uveřejnit formulář ve VVZ: ano
Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ: ano
Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: ano
Oddíl III: Fakturační údaje (Údaje byly přeneseny z profilových údajů v aplikaci VVZ)
Způsob zaslání faktury: Elektronická faktura (PDF formát) zaslaná emailem
Způsob vyhotovení faktury: Jednotlivě
Fakturu vystavit na:
Obch. Firma/název: Služby města Český Krumlov s.r.o.
IČO: 25151321
DIČ: CZ25151321
Stát: CZ
Ulice: Domoradice
Číslo popisné: 1
Obec: Český Krumlov
PSČ: 38101
Email pro fakturaci: turnhofer@smck.cz
Oddíl IV: Kontaktní osoba
Jméno: Pavel
Příjmení: Turnhöfer
Email: turnhofer@smck.cz
Telefon: +420 602157610
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