MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
MALÉHO ROZSAHU
mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi
.
Zadavatel, město Český Krumlov, Vás tímto vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na:
Název akce:
„Český Krumlov – modernizace MKDS“
Evidenční číslo zakázky: VZCK 0032/2018/oRKVZ
1. Identifikační údaje zadavatele
Název: Město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
Zastoupen: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Pavel Pípal, případně Bc. Jan Šítal
Telefon: 380 766 346 , případně: 380 766 323
Email: pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz, případně: jan.sital@mu.ckrumlov.cz
Kontaktní osoba ve věcech administrativních: Ing. Lenka Kolářová
Telefon: 380 766 706
Email: lenka.kolarova@mu.ckrumlov.cz
2. Informace o předmětu veřejné zakázky
2.1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmět díla zahrnuje zřízení dvou kamerových bodů v městském parku v Českém
Krumlově, modernizace čtyř kamer v městském parku v Českém Krumlově, modernizace
datového spoje PČR – MP (Tovární 216 a Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov)
a modernizace datového spoje Plášťový most (Rybářská ulice a Náměstí Svornosti 1, Český
Krumlov).Veškeré kamerové body budou kompatibilní se stávajícím systémem AVIGILON
CONTROL CENTER. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 5 Výzvy.
Na veškerá dodaná zařízení bude poskytnuta záruka v délce trvání min. 2 let.

2.2. Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na dodávky.
3. Místo plnění veřejné zakázky
Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov
Městský park, Český Krumlov
Rybářská ulice, Český Krumlov
Tovární 216, Český Krumlov
4. Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení prací:
do týdne od uzavření Smlouvy o dílo
Ukončení prací:
nejpozději 16.11.2017
5. Zadávací lhůta (doba po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkou)
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím
po skončení lhůty pro podání nabídek.
6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, zadavatel požaduje
prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 73 zákona.
6.1 Základní způsobilost (dle § 74 zákona)
Uchazeč prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení (viz příloha),
které podepisuje vždy osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče. Ve vztahu
k odst. 2 písm. a) až c) toto prohlášení podepisují všichni statutární zástupci uchazeče nebo
všichni členové orgánu, který tvoří statutární orgán uchazeče. Uchazeč, jehož nabídka bude
zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, doloží platné dokumenty vztahující se k prokázání
základní způsobilosti dle § 74 zákona na vyzvání zadavatele před podpisem smlouvy.
6.2 Profesní způsobilost (§ 77 zákona)
Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením
těchto dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, přičemž listina bude
doložena v prosté kopii,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, přičemž listina bude doložena v prosté kopii,
c) čestné prohlášení uchazeče, že nabízené zboží je nové a určené pro český trh,
d) certifikát spol. AVIGILON opravňující dodávat a montovat zařízení této značky ne starší
než 1 rok.
e) certifikát spol. AVIGILON o pravidelném školení v technologii AVIGILON ne starší než
1 rok.
6.3 Kritéria technické kvalifikace (§ 79 zákona)
Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením
těchto dokladů:
a) seznam minimálně 3 dodávek stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění
veřejné zakázky, realizovaných uchazečem v posledních třech letech v systému
AVIGILON v minimální hodnotě 300 tis. Kč bez DPH s uvedením jejich rozsahu a doby
plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být
▪ osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
nebo služby poskytnuty veřejnému zadavateli,

▪ osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno nebo služby poskytnuty
jiné osobě než veřejnému zadavateli.
Uchazeč též uvede kontakty na získání referencí o těchto zakázkách.

b) ve smyslu § 79 odst. 2 písm. k) zákona popisy nebo fotografie zboží určeného
k dodání (doloženo v prosté kopii) – uchazeč toto doloží technickým listem
u každého požadovaného zboží a výrobku a/nebo
c) ve smyslu § 79 odst. 2 písm. l) zákona doklad prokazující shodu požadovaného
výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem (doloženo
v prosté kopii).
7. Pravost dokladů, doklady poddodavatele, seznam kvalifikovaných dodavatelů, certifikát
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 73 odst. 1 až 3 v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému
zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 74 zákona a profesní
způsobilosti podle § 77 zákona poddodavatelem,
b) smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
poddodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 73 odst. 1, 2 a 3 zákona,
Uchazeč není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění profesní způsobilosti podle
§ 77 odst. 1 zákona.
Uchazeč nebo zájemce může doložit splnění základní způsobilosti dle § 74 a § 195 zákona a profesní
způsobilosti v rozsahu dle § 77 odst. 2 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podle § 226 a násl. zákona. Dále může uchazeč prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným
podle § 233 a násl. zákona v rozsahu v něm uvedeném.
8. Uchazeč nebo zájemce dále předloží
a) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 2 zákona prokáže uchazeč doložením
požadovaného seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech pracovali u zadavatele, případně předloží čestné prohlášení, že žádná z osob, na které se
předmětný kvalifikační předpoklad vztahuje, v posledních 3 letech u zadavatele nepracovala,
b) v případě, že je uchazeč nebo zájemce akciovou společností doloží aktuální seznam akcionářů
s podílem akcií vyšším než 10 %,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), v platném znění v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
d) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (zvláštní příloha
č. 4),
e) kopii pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši minimálně 5 milionů Kč.
9. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
10. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění bude umožněna po předchozí dohodě s p. Mgr. Pavlem Pípalem, tel:
380 766 346, email: pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz, případně Bc. Janem Šítalem, tel: 380 766 323,
email: jan.sital@mu.ckrumlov.cz.

11. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná součást návrhu
smlouvy.
Uchazečem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady nutné
pro plnění zakázky. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a uchazeč je vázán
nabídkovou cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možno překročit
pouze z důvodu změny zákona o DPH s dopadem na nabídkovou cenu.
12. Místo a termín pro doručení nabídek
Termín pro doručení nabídek: 9. 8. 2018 do 9:00 hod.
poštou na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
osobně na adresu: Městský úřad, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
13. Doklady
Nabídka uchazeče musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými zastupováním
organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným
zástupcem uchazeče musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním zástupcem
přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníka s připojením
razítka společnosti a bude datována. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci
s obsahem (včetně příloh). Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou očíslovány. Posledním listem
nabídky musí být prohlášení zájemce, v němž se uvede celkový počet listů nabídky. Nabídka včetně
všech dokladů bude zpracována v českém jazyce.
Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému je prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
a předkládají se v prosté kopii.
Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce a označena tímto textem:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Název akce: „Český Krumlov – modernizace MKDS“
„NEOTEVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ“
Obálka musí být na uzavření opatřena razítkem, případně jménem a podpisem uchazeče. Dále musí
být na obálce uveden název a adresa uchazeče.
14. Požadavek zadavatele na jednotné upořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání
kvalifikace:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1),
2. Obsah nabídky,
3. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2),
4. Doklady o splnění kvalifikace,
5. Seznam případných poddodavatelů (příloha č. 3),
6. Vlastní nabídka včetně uvedení konkrétních typů a obchodních názvů nabízených
zařízení, rozpočtu a časového harmonogramu,
7. Návrh smlouvy – doplněný a podepsaný (text přiložený k výzvě o podání nabídky je
jednotný a závazný pro všechny uchazeče, návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem
či osobou zmocněnou k takovému úkonu, originál příslušné plné moci musí být
v takovém případě součástí nabídky), (příloha č. 4),
8. Kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu,
9. Prohlášení zájemce o celkovém počtu listů nabídky.

15. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH s váhou 100%. Zadavatel nestanoví
žádná další hodnotící kritéria.
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude mít nejnižší celkovou cenu.
16. Posouzení a hodnocení nabídek
Otevírání obálek je neveřejné. Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem
stanoven den předání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném
poštovním úřadě!
Obálky s nabídkami budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.
Obálky s nabídkami doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny
a budou založeny jako součást dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel bezodkladně vyrozumí
uchazeče o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po skončení lhůty.
Obsahově nekompletní nabídky, které neodpovídají soutěžním, resp. zadávacím podmínkám, budou
vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení, o čemž zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí
uchazeče.
Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu
stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů
požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a odešle oznámení o výběru všem dotčeným
uchazečům do 15 pracovních dnů po svém rozhodnutí. Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu
90 ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy
o dodávce, nejvíce však dalších 30 dnů.
Předané nabídky zůstanou archivovány u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže,
vyřazené nabídky se uchazečům nevrací.
17. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
▪ doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací při
dodržení základních zásad zadávacího řízení dle § 6 zákona,
▪ neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,
▪ zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
Přílohy:
1) Krycí list nabídky,
2) Čestné prohlášení,
3) Seznam poddodavatelů,
4) Návrh smlouvy o dílo,
5) Technická specifikace
6) Mapa umístění kamerových bodů,
V Českém Krumlově dne 24. 7. 2018

Mgr. Dalibor Carda, starosta města

