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Textová část

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku na dodávky
(zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dále jen ZVZ)

„Protipovodňová opatření pro obec Kounov – místní informační
systém“

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
Zastoupený:
Telefon:
Fax:
e-mail :

Obec Kounov
Kounov 51, 517 92 Kounov u Dobrušky
00274992
Ing. Jaroslavem Baškem, starostou obce
+420 494 664 224
+420 494 664 224
kounov@dobruska.cz

Adresa profilu zadavatele, na kterém byla zveřejněna výzva k podání nabídky a textové části zadávací
dokumentace: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-kounov.

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům a je pro zájemce
závazná. Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a
jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje zájemcům podle podmínek soutěže, předává písemně
zejména v souladu s ustanovením § 148 odstavec 2 ZVZ (pokud to ZVZ vyžaduje), písemně osobně
nebo písemně e-mailem (pokud to zákon umožňuje), a to v českém jazyce na adresy, které zájemci
uvedou při vyžádání zadávací dokumentace.

1. Předmět veřejné zakázky
1.1. Popis předmětu zakázky
Název veřejné zakázky:
„Protipovodňová opatření pro obec Kounov – místní informační systém“
Předmětem zakázky je dodávka lokálního výstražného a varovného systému.
Veškeré dodávané zboží musí být nové. Bližší specifikace dodávky jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4
zadávací dokumentace - Technická specifikace (technické podmínky) dodávky a neoceněný výkaz
výměr.
1.2. Místo plnění (dodávky)
Místem dodávky uvedené v článku 1.1. této zadávací dokumentace je:
Obec Kounov.
1.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Hlavní předmět CPV 45246400 - 7 Prevence záplav
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 1.510.000,- Kč bez DPH.

2. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů a požadovaný způsob
prokázání
2.1. Prokázání kvalifikace uchazeče
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů,
b) profesních kvalifikačních předpokladů,
c) ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku (čestné prohlášení)
c) technických kvalifikačních předpokladů.
Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na povinnost prokázat splnění kvalifikačních
předpokladů v nabídce předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 ZVZ. Uchazeči
mohou použít přílohu č. 5 – vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.
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2.1.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k)
ZVZ. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 62 odst. 3
ZVZ předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný
uchazeč bude v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen před uzavřením smlouvy předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 3 písm. a) až d) ZVZ s tím, že splnění kvalifikace musí být
prokázáno nejpozději ke dni podání nabídek.
2.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie), pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (dle § 54 písm. a) ZVZ),
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
(prostá kopie) pro předmět činnosti: „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení“ nebo „montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení“ (dle § 54 písm. b) ZVZ)
V souladu s § 62 odst. 3 ZVZ prokazuje uchazeč splnění profesních kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný
uchazeč bude v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen před uzavřením smlouvy předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních
kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) ZVZ.
2.1.3. Technické kvalifikační předpoklady
1. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1, písm. a) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží:
Seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech, dodavatel prokáže, že provedl
alespoň 3 dodávky obdobného charakteru, tj. dodávky varovného nebo vyrozumívacího systému,
každé v minimální hodnotě 800.000,--Kč bez DPH a alespoň 1 dodávku a instalaci lokálního
výstražného systému (např. hladinová čidla, srážkoměry) v minimální hodnotě 50.000,--Kč bez
DPH (ve specifikaci dodávek uchazeč minimálně uvede název zakázky a cenu zakázky, název a
adresu zadavatele vč. kontaktní osoby, datum dodání a typ dodávky).
Dodavatel předloží k jednotlivým realizovaným dodávkám osvědčení a doklady dle § 56 odst. 1,
písm. a) ZVZ.
2. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1, písm. f) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží:
Doklady prokazující schodu (schvalovací dokumenty) požadovaného výrobku v tomto rozsahu:
a) Schválení bezdrátového místního informačního systému Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra
(č.j. MV – 24666-1/PO-2008) pracujícím za použití plně digitálního přenosu.
b) Schválení elektronické sirény Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV – 24666-1/PO2008) na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a
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vyrozumění“.
V souladu s § 62 odst. 3 ZVZ prokazuje uchazeč splnění technických kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný
uchazeč bude v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen před uzavřením smlouvy předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění technických
kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1, písm. a) a f) ZVZ.

3. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
3.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
1. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč. Celková nabídková cena bude uvedena v členění:
nabídková cena celkem bez DPH, DPH a nabídková cena celkem včetně DPH a bude uvedena jako
nejvýše přípustná. Bude zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, seznámení obsluhy v místě
předání a ostatních výdajů uchazeče.
2. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění je předložená technická specifikace
dodávky (viz příloha č. 3) a neoceněný položkový rozpočet (viz. příloha č. 4). Zadavatel požaduje, aby
uchazeč při zpracování položkového rozpočtu, tj. při oceňování neoceněného výkazu výměr, který
obdržel jako součást zadávací dokumentace, dodržel strukturu výkazu výměr a členění na jednotlivé
části dodávky, ocenil bez výjimek veškeré položky a dodržel obsahovou náplň výkazu výměr.
3. Celková nabídková cena v členění dle bodu 1. tohoto článku (nabídková cena bez DPH, DPH,
nabídková cena vč. DPH) bude uvedena v krycím listu a návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
3.2. Požadavky na zpracování a členění nabídky
Nabídka bude podána písemně 1 x v originále a 1 x v kopii odpovídající originálu, dle formálních,
technických a smluvních požadavků zadavatele. Originál nabídky musí být na titulní straně označen
slovem „ORIGINÁL“, kopie musí být na titulní straně označena slovem „KOPIE“. Nabídka, včetně
veškerých požadovaných dokladů, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou
moc, nebo jiný platný pověřovací dokument.
Nabídka bude předložena písemně v originále a kopii v řádně uzavřené obálce a zřetelně označena
nápisem:

„ SOUTĚŽ – Protipovodňová opatření pro obec Kounov – NEOTVÍRAT“
Způsob zpracování nabídky:
 Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
 Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Stránka 4 z 8

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



Zadavatel doporučuje, aby byly všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány
vzestupnou řadou.
 Jednotlivé listy nabídky musí být spolu pevně spojeny, nabídka bude svázána či jinak
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení
provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
 Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle
výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná
moc musí být součástí nabídky uchazeče.
 Nabídky musí obsahovat dále součásti podle § 68 a to zejména odst. 2 a 3 ZVZ.
Nabídka musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
 Vyplněný krycí list nabídky musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče – uchazeč musí vyplnit všechny údaje zejména údaje o ceně, pro sestavení krycího
listu nabídky uchazeč využije přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
 Doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci dle čl. 2 této zadávací dokumentace.
 Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Přílohou návrhu smlouvy o dílo musí být oceněný výkaz výměr.
 Další doklady a písemnosti výše neuvedené a případně požadované zákonnými požadavky
nebo zadavatelem (např. plná moc atd.)
Pokud dodavatel některou část nabídky považuje za obchodní tajemství nebo duševní
vlastnictví, zřetelně vyznačí tyto údaje.
3.3. Zadávací lhůta
Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dnů.

4. Termíny plnění
Předpokládaný termín podpisu smlouvy:
Termín zahájení prací:
Předpokládaný termín dokončení dodávky:

10/2013
po podpisu smlouvy
do 30.4.2014 s možností dokončení dříve

5. Platební a obchodní podmínky
Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací
dokumentace – návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo nesmí být uchazeči jakkoliv měněn a
musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či
pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě
součástí návrhu smlouvy o dílo uchazeče.

6. Zadávací dokumentace
6.1. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude zaslána zájemcům poštou, a to po písemném vyžádání e-mailem, osobně
nebo poštou na adresu osoby zajišťující organizaci výběrového řízení:
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Ing. Zdeněk Herman, Dašická 1768, 530 03 Pardubice, e-mail: zdenek.herman@prr.cz.
tel.: 777 682 915.
6.2. Obsah zadávací dokumentace
Textová část zadávací dokumentace včetně těchto příloh:
příloha č. 1 - Krycí list nabídky
příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
příloha č. 3 - Technická specifikace dodávky
příloha č. 4 - Neoceněný výkaz výměr
příloha č. 5 – Čestné prohlášení kvalifikace vzor
6.3. Poskytování dodatečných informací
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
v souladu s § 49 ZVZ. Žádosti o dodatečné informace doručí dodavatelé na adresu: Ing. Zdeněk
Herman, Dašická 1768, 530 03 Pardubice, e-mail: zdenek.herman@prr.cz.
Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanovuje výhradně písemnou formu (poštou,
e-mailem nebo osobně), zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.
Zadavatel odešle a uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám (případně související
dokumenty) způsobem a ve lhůtách stanovených ZVZ.
6.4. Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za pořízení zadávací dokumentace.

7. Lhůta pro podání nabídky
7.1. Lhůta pro podávaní nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:

10.10. 2013 do 15:00 hod.

7.2. Adresa pro podání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo osobně podat na adresu: Obec Kounov, Obecní úřad
Kounov 51, 517 92 Kounov u Dobrušky.
Při podání nabídky poštou se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou
Obecního úřadu, na uvedené adrese. V případě osobního předání nabídky doporučujeme telefonické
upřesnění a potvrzení termínu.
7.3. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10.10.2013 od 15:00 hod., v zasedací místnosti Úřadu
obce. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise a také jeden zástupce
uchazeče, na základě zmocnění.
7.4. Podání nabídky po stanovené lhůtě
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
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8. Kritérium pro zadání veřejné zakázky
8.1. Stanovení kritéria pro zadání veřejné zakázky
Nabídky budou hodnoceny samostatně dle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena
celkem v Kč včetně DPH.
8.2. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou seřazeny dle absolutní hodnoty nabídkové ceny celkem a to od nejnižší po nejvyšší.
8.3. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že hodnotící komise bude důsledně zkoumat otázky mimořádně
nízké nabídkové ceny dle § 77 ZVZ. Hodnotící komise si může vyžádat podrobné cenové kalkulace, a
to ve vztahu k jakékoli položce tvořící nabídkovou cenu. Hodnotící komise může cenu příslušné
položky považovat za mimořádně nízkou zejména v níže uvedených případech:
• Uchazeč nebude schopen uspokojivě doložit, že cena, za kterou položku nabízí, je na trhu v
daném místě a čase obvykle dostupná. K této věci si hodnotící komise vyhrazuje právo
nechat zpracovat cenový znalecký posudek; pokud se jeho výsledky budou významnějším
způsobem lišit od ceny navržené uchazečem (tím se rozumí rozdíl více než 30 %), bude tuto
cenu považovat za mimořádně nízkou.
• Uchazeč nebude schopen uspokojivě doložit, že při dodávce příslušné položky budou dodrženy
všechny předepsané nebo obvykle doporučované výrobní a technologické postupy, a to
včetně obvyklé časové náročnosti dodávek.
• Uchazečem doložené mzdové náklady pracovníků podílejících se na výrobě dané položky se
budou významnějším způsobem lišit od tržních poměrů v daném místě a čase; k této věci si
hodnotící komise vyhrazuje právo nechat zpracovat cenový znalecký posudek - pokud se
jeho výsledky budou významnějším způsobem lišit od ceny navržené uchazečem (tím se
rozumí rozdíl více než 30 %), bude tuto cenu považovat za mimořádně nízkou.

9. Ostatní podmínky a požadavky zadavatele
9.1. Změna podmínek zadávacího řízení
1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže.
2. Zadavatel upozorňuje uchazeče na možnost zrušení zadávacího řízení a to až do doby uzavření
smlouvy o dílo.
3. Výběrem jakékoliv nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si
vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy.
4. Uchazeč je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP
v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s objednatelem
především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci
projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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