Město Břeclav
Vyřizuje: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
tel.: 607 515 510
e-mail: stanislav.hrdlicka@breclav.eu
Datum: 26. 6. 2019

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. c) směrnice Rady města Břeclavi
č. 4/2017, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), rozhodla Rada města Břeclavi dne 26. 6. 2019 o
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem

„Břeclav- Modernizace MKDS 2019“
jejíž maximální předpokládaná hodnota činí 700 000 Kč vč. DPH.
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

1. Identifikační údaje zadavatele
Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav
Právní forma:
801 / obec
IČ:
00283061
CZ00283061
DIČ:
519311 111
Telefon:
519 572 334
Fax:
www.breclav.eu
http://
posta@breclav.eu
e-mail:
Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
Zadavatel:
Sídlo:

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je modernizace 7 kusů kamer
stávajícího městského kamerového dohledového systému ve městě Břeclav. Detailní
popis je stanoven v projektové dokumentaci zpracované paní Evou Lobpreisovou, se
sídlem Filova 2, 638 00 Brno, IČ: 75844826, uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačního titulu Prevence kriminality 2019,
vyhlášené Ministerstvem vnitra.
Součástí dodávky jsou i následující práce a činnosti:

•
•
•
•
•
•
•

•

zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení
díla,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k
řádnému provedení díla,
účast na pravidelných kontrolních dnech,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
pojištění atd.,
průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a
doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních
dílů ve dvou vyhotoveních.

3. Doba a místo plnění
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě
plnění:
Předpokládaný termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy (červenec 2019)
Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá,
že budou zahájeny dodávky předáním a převzetím mezi zadavatelem a účastníkem.
Požadovaný termín dokončení: nej později 1.11. 2019
Ukončení zkušebního provozu je stanoveno nejpozději do 20. 10. 2019
Zadavatelem stanovený termín dokončení je dnem, kdy dojde k předání a převzetí
hotového díla mezi zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní
termín. Nabídka může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem
nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.
Místo plnění: Město Břeclav

4. Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídku lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně podat na podatelně
zadavatele v pracovních dnech (v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v úterý a ve
čtvrtek od 8:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin) tak, aby byla zadavateli
doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.
Při podání poštou, nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí na podatelně v sídle zadavatele.
Adresa pro podání nabídek je: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81
Břeclav

Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na výše uvedené adrese zadavatele.
Obálka bude označena
„Břeclav - Modernizace MKDS 2019 - NEOTVÍRAT"
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí
dne 15. července 2019 v 09:00 hod.
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře.
Zadavatel si takovou nabídku ponechá a účastníka vyrozumí o tom, že nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním
kvalifikace se rozumí:
a) splnění základní způsobilosti;
b) splnění profesní způsobilosti,
c) splnění technické kvalifikace.
Způsob prokázání kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této výzvě.
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona.
Způsob prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost
požadovanou veřejným zadavatelem.
Pravost a stáří čestného prohlášení
Dodavatel muže čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti předložit v
prosté kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
způsobilosti, starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel může před uzavřením smlouvy
požadovat originály nebo ověřené kopie těch dokladů, které byly předloženy v nabídce
pouze v prosté kopii.
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti, tzn., že požadavky splňuje dodavatel,
který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci;
Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v prosté kopii. Výpis
z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
způsobilosti, starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel bude pak před uzavřením smlouvy
požadovat originály nebo ověřené kopie těch dokladů, které byly předloženy v nabídce
pouze v prosté kopii.
TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Prokázání splnění technické kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona, předložením
těchto dokladů:
seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech a
osvědčení (smlouvu) objednatelů o realizovaných dodávkách. V seznamu (a v
osvědčeních či ve smlouvě) budou uvedeny alespoň 3 realizované dodávky
kamerového dohlížecího systému, každá v hodnotě alespoň 0,5 mil. Kč vč. DPH nebo
alespoň 3 realizované dodávky v oboru elektronických komunikací, IT/IC služeb, každá
v hodnotě alespoň 0,5 mil. Kč vč. DPH.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnotící komisí určena ta, která splní veškeré
náležitosti stanovené tímto zadáním a současně bude obsahovat nejnižší nabídkovou
cenu. Pro hodnocení dle výše nabídkové ceny je rozhodná výše nabídkové ceny včetně
DPH. U účastníků, kteří nejsou plátci DPH, je rozhodující celková výše nabídkové ceny.

7. Obchodní podmínky
Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy, který:
a) bude obsahovat veškeré obchodní podmínky požadované zadavatelem,
b) bude obsahovat případné další obchodní podmínky dodavatele, které dodavatel
bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky,
přičemž tyto obchodní podmínky dodavatele nesmí být v rozporu s obchodními
podmínkami stanovenými zadavatelem,
c) bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
d) bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, přičemž
dodavatel doloží rovněž doklad o oprávnění zástupce dodavatele k podpisu návrhu
smlouvy (např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, plná moc, doklad o oprávnění k
podpisu v rámci pracovní činnosti zástupce dodavatele apod.),
e) bude obsahovat prohlášení smluvních stran, že předem souhlasí s možným
zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech
úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v
budoucnu dojít,
f) bude obsahovat ustanovení o smluvní pokutě v případě prodlení dodavatele s
plněním předmětu smlouvy, a to ve výši minimálně 2.000 Kč za každý započatý
den prodlení,
g) bude obsahovat oprávnění zadavatele odstoupit od smlouvy, jestliže je dodavatel v
prodlení s plněním předmětu smlouvy o více než 30 kalendářních dní.

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou.
Zadavatel nedisponuje vyššími finančními prostředky. V případě, že účastník nabídne
vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze
zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Součástí nabídkové ceny bude i předepsaný servis a údržba dodaného zařízení po dobu
trvání záruční lhůty.
Nabídková cena bude zpracována jako cena za kompletní dodávku prací. Celková
nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši
DPH a cenu celkem včetně DPH. U účastníků, kteří nejsou plátci DPH, bude součástí
nabídky taktéž čestné prohlášení, že uchazeč není plátcem DPH a že uvedená cena je
pro zadavatele konečná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka
spojené s úplným a řádným plněním předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů s tím
bezprostředně souvisejících. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj
cen vdaném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny kzahraničním
měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

9.

Obsah a forma nabídky

Nabídka musí být zpracována v jednom vyhotovení v českém jazyce. Jednotné členění:
a) vyplněný krycí list nabídky opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu nebo
osoby oprávněné zastupovat dodavatele, viz příloha č. 2 této výzvy,
b) doklady prokazující splnění základní kvalifikace,
c) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
d) doklad o oprávnění k podnikání,
e) seznam významných zakázek za poslední 3 roky,
f) řádně vyplněný návrh smlouvy, který bude opatřen razítkem a podepsaný
statutárním orgánem dodavatele, nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat a
podepisovat,
g) technický popis nabízeného plnění.
Opatření proti manipulaci:
Jednotlivé listy nabídky budou provázány provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn,
přelepen, nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné
žádný list volně vyjmout, všechny listů nabídky budou očíslovány pořadovými čísly
vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

10. Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami
Účastníci jsou vázáni svými nabídkami 30 dnů ode dne otevírání obálek.

11. Ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo:

a) odmítnout všechny předložené nabídky účastníků bez náhrady vynaložených
nákladů,
b) výzvu na zakázku bez udání důvodu zrušit,
c) nevracet podané nabídky.
Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je veřejnou zakázku malého rozsahu
ve smyslu § 27 zákona, která dle § 31 zákona není zadávána postupem dle zákona,
ale zadavatel je povinen dodržet zásady dle § 6 zákona.
12. Seznam příloh výzvy k podání nabídek
Příloha č. 1: Projektová dokumentace
Příloha č. 2: Krycí list nabídky
V Břeclavi dne 27. 6. 2019
Bc. Svatopluk Pěček
starosta města

