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Datum: 2011-03-09
Místo: Ostrava
Vypracoval: Adamovský, odbor majetkový
Telefon: +420 599 444 204
E-mail: adamovsky@moap.ostrava.cz
Vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou zakázku: 
„Zajištění vyklizování společných částí domů a exekučního stěhování pro domovní a bytový fond v majetku SMO svěřený MOb MoaP v celkovém objemu 600 000 Kč bez DPH“
Podmínky:
1. Doba plnění: 1. 4. 2011 -  31. 3. 2012
2.  VZ bude zadávána jednostupňově 
-	osloveným uchazečům budou prostřednictvím elektronické pošty doručeny podmínky VŘ a  přílohy - návrh rámcové smlouvy (příloha č. 1) a předtisk čestného prohlášení (příloha č. 2)
-   	pro ostatní zájemce budou vyvěšeny podmínky VŘ na webových stránkách MOb a na ÚD 
-	uchazeči odevzdají zapečetěné obálky (označené nápisem: „Neotevírat! VZ vyklizování společných částí domů, exekuční stěhování“) s požadovanými doklady na podatelnu městského obvodu do 10:00 hod. dne  18. 3. 2011 
-	hodnotící komise obálky otevře dne 18. 3. 2011 v 10:30
3. 	Do  obálek uchazeči vloží:
a) nabídku ceny (bez DPH):
	za přistavení vozidla                                             Kč                                                                      
za  přistavené vozidlo v době nakládání             Kč/hod.                                                 

za dopravu 					                                                            Kč/km
za HZS za stěhovací a vyklizovací práce            	Kč/hod./pracovník
za přistavení kontejneru				                                       	Kč
za odvoz kontejneru						                                              Kč/km
b) v naskenované podobě:
	kopii živnostenského listu 

v případě, že je osoba zapsána v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku
doklad o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu v minimální výši 1 000 000 Kč
zadavatelem předložený návrh rámcové smlouvy (ve znění přílohy č. 1) doplněný o údaje zhotovitele a podepsaný oprávněnou osobou
čestné prohlášení o pětileté praxi v provádění požadovaných činností
	reference o provedených zakázkách obdobného finančního rozsahu v celkové hodnotě všech těchto zakázek min. 600 000 Kč, za rok 2009 – 2010
	zadavatelem předložené čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsané oprávněnou osobou (ve znění přílohy č. 2)
	čestné prohlášení, že uchazeč není dlužníkem zadavatele – statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a nevede soudní spory v souvislosti s prováděním veřejných zakázek uvedeného zadavatele
4. Provedené práce budou vždy účtovány ve výši dle nabídkové ceny, v případě vývozu vyklizovaného materiálu, předmětů, suti, odpadu, apod. na skládku budou náklady na uložení objednateli refakturovány a k faktuře budou doloženy příslušné doklady o uložení (vážní lístky)  
5.	Nebudou-li ze strany uchazeče dodrženy všechny stanovené podmínky bude uchazeč ze zadávacího řízení vyřazen
6.	Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
7. Přílohy: 	č. 1 – Návrh rámcové smlouvy
č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpoklad

Ing. Tomáš Gebauer v.r.
vedoucí odboru majetkového

