Výběrové řízení
Bezdrátový rozhlas obec Břežany

V Břežanech, dne 17. 5. 2017
Výzva k podání nabídky
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem
„Bezdrátový rozhlas obec Břežany“
Tato Výzva k podání nabídky (dále jen „Výzva“) je vypracována jako podklad pro podání
nabídek dodavatelů v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle
ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Podle ustanovení § 31 není zadavatel povinen postupovat podle Zákona, veřejný
zadavatel je ale povinen dodržet ustanovení § 6, tj. dodržovat zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého
rozsahu použije terminologii Zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací
řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této Výzvě.
1.

ÚDAJE O ZADAVATELI:
Zadavatelem je:

Zadavatel:
IČ:
Zastoupený
Právní forma
Tel:

Obec Břežany, Břežany 103, 671 65 Břežany

E-mail:

jana.surovcova@obec-brezany.cz

Osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností:

Milana Štěpánková, tel: 776 874 794, e-mail:
stepankova@europroject.cz

Název:

„Bezdrátový rozhlas obec Břežany“

Druh zadávacího řízení

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon"), veřejná zakázka malého rozsahu

00 29 25 83
Jana Surovcová, starostka obce
obec
515 277 129

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY:
Druh veřejné zakázky: dodávky
Předmět plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení bezdrátového rozhlasu do obce Břežany.
V rámci realizace veřejné zakázky dojde k pořízení a montáži řídícího pracoviště, vysílací
část, které bude umístěno na budovu úřadu. Dále bude provedeno pořízení a montáž přijímací
části – venkovní přijímače VP. Součástí plnění veřejné zakázky je také montáž, demontáž
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stávajícího drátového rozhlasu, doprava, oživení a nastavení systému, zaškolení, drobný
materiál. Realizace bude provedena v k.ú. Břežany u Znojma [614921].
Financování veřejné zakázky bude na splátky a to v období 3 let.
Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v Technické specifikaci (příloha č. 3).
Předpokládaná hodnota celkem 470 000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je stanovena jako nepřekročitelná. Nabídne-li účastník vyšší
nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení
vyloučen.
Položkový rozpočet a Technická specifikace jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu a jsou
dodány v elektronické podobě.
Předmětem veřejné zakázky je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech
dodávek a souvisejících stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek
potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.).
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ:
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění:
Předpokládaný termín zahájení dodávky: do jednoho dne po podpisu smlouvy
Požadovaný termín dokončení dodávky: nejpozději do 10. 7. 2017.
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení dodávky je stanoven jako limitní
termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem
nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.
Místo plnění veřejné zakázky: k.ú. Břežany u Znojma [614921].
4. ZPŮSOB PLACENÍ:
Způsob placení za provedené práce je podrobně uveden v přiloženém návrhu smlouvy o dílo
(příl. č. 4), který je přílohou zadávací dokumentace.
5. INFORMACE O POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Kontaktní a pověřenou osobou výkonem zadavatelských činností je: Milana Štěpánková,
stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794, Kpt. Jaroše 29/100, 680 01 Boskovice.
Uchazeč si může vyžádat Zadávací dokumentaci u kontaktní a pověřené osoby výkonem
zadavatelských činností: Milana Štěpánková, stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794,
Kpt. Jaroše 29/100, 680 01 Boskovice.
Zadávací dokumentace bude uchazeči vydána na základě písemné žádosti odeslané na emailovou adresu stepankova@europroject.cz, kontaktní a pověřené osoby výkonem
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zadavatelských činností, nejpozději 3 kalendářní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí
žádosti.
Výzva k podání nabídky je zveřejněna na úřední desce obce
http://www.obec-brezany.cz/corporate_user/uredni_deska

Břežany, odkaz:

6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK:
Poštou v listinné podobě se nabídka podává zadavateli na adresu:
Obec Břežany,
Břežany 103,
671 65 Břežany
Osobně v listinné podobě se nabídka podává zadavateli na adresu:
Obec Břežany,
Břežany 103,
671 65 Břežany
Nabídky lze podat nejpozději do 31. 5. 2017 do 12.00 hod. na výše uvedené adrese.
Osobně se nabídka zadavateli podává na výše uvedenou adresu zadavatele po předchozí
telefonické domluvě s paní starostkou Janou Surovcovou telefon: 604 960 495.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).
Nabídky, které budou doručeny zadavateli v rozporu s těmito požadavky, zadavatel nezařadí
do zadávacího řízení a vrátí je zpět příslušnému uchazeči.
7. TERMÍN OTVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK:
Termín: 31. 5. 2017 v 16:00 hod.
Místo konání: Obec Břežany, Břežany 103, 671 65 Břežany
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevření obálek:
Zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.
8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou přesně specifikovány v zadávací
dokumentaci, kterou si může žadatel vyžádat u osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností.
Splnění kvalifikace je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídky.
9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
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Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií:
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
 nejnižší nabídková cena bez DPH
Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny.
10. PŘÍLOHY VÝZVY
Nedílnou součástí této výzvy je přiložená zadávací dokumentace, která obsahuje, mimo jiné,
další požadavky zadavatele na zpracování nabídky. Přílohy zadávací dokumentace: Krycí
(titulní) list; Kontaktní osoba, Položkový rozpočet, Technická specifikace, návrh smlouvy o
dílo, Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, které jsou dodány v elektronické
podobě na přiloženém nosiči CD nebo formou e-mailem.
11. PODMÍNKY ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Výběrové řízení lze zrušit bez uvedení důvodů.

Zadavatelem je:

Obec Břežany,
Břežany 103,
671 65 Břežany
Zastoupena: Janou Surovcovou, starostkou obce

Vyvěšeno: 18.5.2017
Sňato: 1.6.2017
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