Velké Hamry – Vybudování MKDS v rámci
mikroregionu Tanvaldsko
Výzva a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
Zadávací řízení nespadá pod Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).
Jedná se o zakázku malého rozsahu II. kategorie zadávanou dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek verze
č. 16.0 Regionálního operačního programu ROP NUST II SV. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 137/2006
sb.

1. Identifikace zadavatele
Název veřejné zakázky:

Velké Hamry – Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko

Zadavatel:
Osoby oprávněné jednat
za zadavatele:

Město Velké Hamry, IČ: 00262595
Ing. Jaroslav Najman
Mob: 606611600, e-mail.: starosta@velke-hamry.cz
Informace na www.velke-hamry.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
Detailní specifikace kamerového systému je popsána v příloze č.5 technická specifikace a lokalizace přípojných
míst je uvedena v příloze č. 7 Seznam kamerových bodů.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
Musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně
všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat
pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH,
sazba DPH,
výše DPH,
nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v Krycím listu nabídky příloha č.1. ,
Nabídková cena včetně DPH bude uvedena v Příloze č. 6 - Návrh smlouvy o dílo.
Nabídková cena včetně DPH je předmětem hodnocení v základním hodnotícím kritériu.
Předpokládaná cena veřejné zakázky: 380.000,-Kč bez DPH, tj. 459.000,-Kč včetně DPH.
Projekt bude spolufinancován z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.
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Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Způsob fakturace
Faktura bude vystavena zájemcem ve dvojím vyhotovení do 14 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí celého
díla. Doba splatnosti faktur bude stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli. Rozsah fakturovaných částek bude odpovídat rozsahu prováděných prací.
Fakturace proběhne jednorázově po splnění a odevzdání díla.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Zadavatel sděluje, že plnění předmětu díla dle uzavřené smlouvy s vybraným zájemcem je podmíněno získáním
účelové dotace z MV ČR ve prospěch zadavatele. V případě neposkytnutí dotace bude VZ zrušena.

4. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, vymezeného ve výzvě a v této
zadávací dokumentaci, zadavatel nepřipouští s výjimkou případných změn zákonných sazeb DPH.

5. termín a místo plnění
Termíny:
• Předpokládaný termín zahájení díla je stanoven na 23.09.2013
•

Předpokládaný termín ukončení – předpokládaná doba realizace činí 10 týdnů. Nejdéle do 31.12.2013.

Termíny se v závislosti na postup zadavatele ve věci přípravy akce a koordinaci s policií mohou měnit.
Místo plnění:
Místem plnění je obec zadavatele v Mikroregionu Tanvaldsko, Liberecký kraj.

6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zájemce závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku
zadávací dokumentace.
6.1. Krycí list nabídky.

Pro sestavení krycího listu zájemce závazně použije přílohu zadávací dokumentace č. 1 - Krycí list nabídky
(vzor), který bude podepsán osobou oprávněnou za zájemce jednat.
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6.2. Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží zájemce předložením čestného prohlášení, k čemuž využije
vzor – viz příloha č 2.
6.3. Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže zájemce předložením oprávnění k podnikání, pokrývající předmět
veřejné zakázky, včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zájemce zapsán podle
zvláštních předpisů.
6.4. Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky
veřejný zadavatel požaduje
Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být kontakt na objednatele.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud poskytl v posledních třech letech, tj. vykonával:
minimálně 2 zakázky na dodávky kamerových systémů včetně jejich instalace v rozsahu
min 10 otočných kamer MKDS s podobnými parametry jako v této zakázce.
6.5. Návrh smlouvy o dílo

Smluvní podmínky jsou specifikovány v Příloze č. 6 - Návrh smlouvy o dílo, jako nedílné součásti této Zadávací
dokumentace.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a
prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.
Zásah do ustanovení závazného návrhu smlouvy vyjma vyčleněných míst je nepřípustný a bude
považován za nesplnění zadávacích podmínek.
Vyčleněná místa pro vyplnění jsou označená žlutým podbarvením
6.6. Návrh servisní smlouvy

Nabídka musí obsahovat uchazečem vypracovaný návrh servisní smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit
servisní podmínky před podpisem smlouvy o dílo.

7. Další části zadávací dokumentace
Podrobný výčet součástí zadávací dokumentace stavby:
1. Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku veřejné zakázky malého rozsahu
obsahuje dále přílohy:
- Příloha č. 1. – Krycí list nabídky (vzor)
- Příloha č. 2. – Základní kvalifikační předpoklady (vzor)
- Příloha č. 3. – Popis projektu
- Příloha č. 4. – Výkaz výměr
- Příloha č. 5. – Technické zadání
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- Příloha č. 6. – Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 7 - Seznam kamerových bodů
- Příloha č. 8 - MKDS Blokové schéma

8. Podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.9.2013 v 13.00 hodin.
Nabídky se přijímají osobním nebo poštovním podáním na adrese:
Město Velké hamry - podatelna
Velké Hamry 362, 46845
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Najman
Tel: 606611600
a to do konce lhůty pro podání nabídek v době:
Po - Pá: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00
poslední den do 13:00 hod.
Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce označené přesným názvem veřejné zakázky a nápisem
"NEOTEVÍRAT", razítky a přelepy. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit.

9. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami a následně vyhodnocení nabídek se uskuteční 16.9.2013 ve 13.00 hodin na
adrese Město Velké Hamry, Velké Hamry 362.
Zástupce zájemce musí předložit plnou moc k účasti na otevírání obálek s nabídkami, podepsanou osobou
oprávněnou jednat jménem zájemce.

10. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

11. Právo zrušit zadávací řízení a zadávací lhůta
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 60 dní.

12. Prohlídka místa plnění - Žádosti o dodatečné informace
Prohlídka místa realizace za účasti zadavatele není plánována. Místo realizace je volně přístupné.
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být
písemná a podepsaná oprávněnou osobou a adresována na kontaktní osobu zadavatele.

13. Hodnotící kritérium
Hodnoceny budou pouze nabídky, které splní kvalifikační kriteria této zadávací dokumentace.
Nabídka bude posuzována dle těchto dílčích kritérií:
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a) Nabídková cena vč. DPH – váha 80%
b) Odstranění závady v době i po uplynutí záruční lhůty – váha 20%

14. Způsob hodnocení
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v
souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.
V rámci dílčího kriteria a) Nabídková cena vč. DPH bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu vč. DPH v Kč.
Celková cena musí být v členění dle přílohy č. 1 této výzvy a ZD.
V rámci dílčího kriteria b) Odstranění závady v době i po uplynutí záruční lhůty bude zadavatel hodnotit počet
hodin uvedený v příloze č. 6 Návrh smlouvy o dílo, bod 5.3 Záruční doba nabídky. Odstranění závady v době i po
uplynutí záruční lhůty je stanovena minimálně na 24 hodin a maximálně na 96 hodin.
Pro obě dílčí kriteria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kriteria (nabídková cena vč. DPH i
počet hodin nutných k odstranění závady) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle
dílčích kriterií vynásobí příslušnou vahou daného kriteria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých
nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena
nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
Dne: 30.8..2013

za zadavatel: Ing. Jaroslav Najman - starosta
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