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DATUM ZVEŘEJNĚNÍ     25.6.2015 
EVIDENČNÍ ČÍSLO     14 -2015 

 

 
Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu s názvem: 

„DODÁVKA REGÁLŮ DO DEPOZITÁŘE MĚSTSKÉHO MUZEA V ŽELEZNÉM BRODĚ“. 

V Ý Z V A  

V souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění (dále jen „zákon“), není veřejná zakázka zadávána podle zákona, dodržovány však jsou zásady 
uvedené v § 6 zákona. Zakázka je zadávána podle směrnice Města Železný Brod č. 1/2011 ze dne 
1.3.2011. 

  Základní údaje o zadavateli: 
Název: Městské muzeum v Železném Brodě 

Zastoupený: Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea 

Sídlo: náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod 

IČ: 43257283 

Kontaktní adresa ve věcech 
smluvních a organizačních: 

jméno:   Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea 
tel.:         483 389 081 
e-mail:    muzeum@zelbrod.cz  

Kontaktní osoba ve věcech 
veřejné zakázky:   

jméno: Ing.Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a 
regionálního rozvoje MěÚ Železný Brod 

tel.: 483 333 966 
e-mail: d.mach@zelbrod.cz 

 

  Předmět zakázky: 

2.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace přesuvných regálů s mechanickým systémem 
posuvu do depozitáře v suterénu Městského muzea v Železném Brodě. 

2.2. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona na dodávky ve smyslu § 8 
zákona. 

 

   Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky: 

3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž přesuvných regálů. 

3.2. Technická specifikace dodávky : 

- Kompaktní systém vyrobený na míru podle dispozičních možností depozitáře Městského 
muzea v Železném Brodě. 

- Systém je navržený z 11 ks posuvných regálů s posunem regálů po kolejnicích. Délka 
kolejnic k posunu regálů musí min. odpovídat požadavku na instalaci 11 ks regálů o šířce 
500 mm a požadavku na min. šířku uličky mezi vnitřními regály 1100 mm (11 x 500 + 1100 
= 6600 mm). Délka kolejnic bude odpovídat navrženému systému. Posuvné jsou všechny 
regály včetně krajních.  
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- Posun regálů bude mechanický. 
- Rozměry regálu jsou stanoveny na : výška 2200mm, šířka 500 mm, délka 3300 mm. 

Rozměry jsou stanoveny s cílem max. využití prostoru. Zadavatel připouští nižší 
parametry max. v řádu do 2100 mm výšky a 3200 mm délky, šířku regálu požaduje přesně 
500 mm. Rozměry nad stanovené parametry zadavatel připouští pouze za podmínky, že 
uchazeč před podáním nabídky provede vlastní zaměření prostoru a tím prokáže, že jím 
navržené rozměry lze do prostoru umístit. 

- V každém sloupci regálu je 6 polic. Police jsou výškově přestavitelné, a to po 50 mm. 
Nepřipouští se pevné uchycení přišroubováním z důvodu snadné manipulace. 

- Konstrukce regálů - min. profil 40 x 40 x 2 mm, připouští se větší rozměry. Do ocelových 
profilů budou vysekány nosné prvky pro uchycení polic. Celý systém konstrukce bude 
pevně smontován k sobě a do podvozku. 

- Police mají min. nosnost 70 kg. Pro zajištění stability tvaru police je v podélném směru 
uprostřed police podélné žebro o výšce min. 20 mm. Připouští se více žeber na jedné 
polici nebo jiné řešení s prokazatelně stejným vlivem působícím proti deformaci police 
při plné zátěži. 

- Regály jsou posuvné po kolejnici, která je pevně připojena do stávající podlahy. 
Nepřipouští se pokládky na dřevotřísky nebo jiný materiál, který by mohl degradovat 
vlivem vlhkosti. 

3.3. Vzhledové požadavky : 

- nástřik konstrukce práškovým vypalovacím lakem 
- barevné řešení nosné konstrukce, polic a krytů - světle šedá RAL 7035 
- barevné řešení krytů a ovládací růžice - tmavě šedá RAL 7037 

3.4. Dodávka a montážní práce budou prováděny po přístupové chodbě do sklepního depozitáře 
s respektováním omezujících prvků jako je šířka chodby či šířka dveří (900 mm). Celý systém 
bude smontován v depozitáři. 

3.5. Součástí dodávky je výroba celého systému (kolejnic, prvků pro uchycení regálů, prvků 
pro uchycení kolejnic a další), doprava, montáž systému a jeho funkčního vyzkoušení včetně 
proškolení obsluhy.  

3.6. Další požadavky : 

- Provedení prací včetně drobných stavebních prací - sekání do podlahy a pod. 
- Záruční doba - min. 120 měsíců. 
- Provádění záručních oprav do 10 pracovních dnů.  

3.7. Uchazeč o zakázku předloží jako součást nabídkové dokumentace návrh kupní smlouvy podle 
vzoru v příloze 3 výzvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, a 
to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení 
nepodepsaných textů smluv není předložením návrhu smlouvy dle podmínek zadavatele, a 
zadavatel má právo vyloučit takového dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Přesná 
identifikace a označení smluv stran musí být v souladu se zápisem v obchodním rejstříku anebo 
v souladu s živnostenským oprávněním, není-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán. 

 

  Kód CPV zakázky: 

Kód CPV:   39131100-0 Archivační police  
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Doba a místo plnění zakázky: 

Doba plnění : do 31.10.2015 (předpoklad podpisu smlouvy do 31.7.2015) 

Místo plnění : Železný Brod, náměstí 3. května 37 
 

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 

Předpokládaná cena :  300 000 Kč  
(nejedná se o nejvyšší přípustnou cenu, ale o orientační předpoklad zadavatele) 
 

  Doklady k prokázání kvalifikace: 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem je 
předpokladem uzavření smlouvy. Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 
uchazeče takto: 

a. doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže uchazeč čestným 
prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační 
předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Prohlášení je možné doložit na formuláři, 
který je přílohou výzvy k podání nabídky.   

b. doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona uchazeč doloží     
-  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro podání nabídky 
(prostá kopie);  

-  výpis ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu (prostá kopie).  

c. technické kvalifikační předpoklady  

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení seznamu 
významných obdobných zakázek realizovaných v posledních 5 letech s uvedením kontaktní 
osoby na straně odběratele. Přehled zakázek nebude součástí hodnocení, ale bude sloužit jako 
podklad pro ověření schopnosti plnit zakázku. K prokázání postačí doložit min. 3 reference dle 
výše uvedeného. V případě nedoložení může být uchazeč z hodnocení vyloučen 

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených 
v § 134 zákona platného certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího 
než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených.  

 

Hodnocení nabídek: 

8.1. Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková 
cena za plnění zakázky ve výše uvedeném rozsahu.  

8.2. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 výzvy). 
Popis cenové nabídky bude samostatnou přílohou nabídky.  

 

Platební podmínky: 

9.1.  Cena plnění zakázky bude zadavatelem hrazena na základě daňového dokladu – faktury.  

9.2.  Splatnost faktury nesmí být kratší než 14 dnů ode dne jejího doručení zadavateli.  
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9.3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů, zejména 
podle č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

9.4. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena 
novou lhůtou splatnosti.  

 

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na 
plnění předmětu veřejné zakázky: 

10.1. Součástí nabídky bude přesný popis typu a parametrů regálů, polic, pojezdového a posuvného 
zařízení. 

10.2.  Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena uchazečem 
a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou 
zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží 
uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady 
uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii. Jedná se 
o potvrzení nabídky, krycího listu a návrhu kupní smlouvy. 

10.2.  Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří 
odborné názvy a údaje) v souladu se zněním zákona. Nabídka bude na bílém nebo světlém 
papíře a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 
Výjimečně se připouští podání nabídky ve slovenském jazyce. 

10.3.  Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho 
svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny 
listy nabídky i příloh budou svázány tak, aby nemohlo dojít k jejich rozpadnutí a tím k případné 
ztrátě či sporům v obsahu nabídky 

10.4. Podpisem krycího listu nabídky uchazeč současně prohlásí vázanost obsahem nabídky 
po stanovenou dobu zadávací lhůty, vyjádří souhlas uchazeče se zveřejněním hodnocení 
nabídek včetně smlouvy uzavřené na základě této výzvy na webových stránkách města a uvede 
celkový počet listů v nabídce. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje 
o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) zákona. Krycí list bude podepsán uchazečem 
u fyzických osob a u právnických osob bude potvrzen statutárním orgánem uchazeče dle 
způsobu podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku či osobou pověřenou 
k zastupování statutárního orgánu uchazeče. Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní 
adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem, je-li odlišná od sídla uchazeče.  

10.5. Součástí nabídky bude podepsaný návrh kupní smlouvy podle přílohy č. 3. 

10.6. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto 
pokynů pro zpracování nabídky:  

1. krycí list nabídky (dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace),  
2. doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky (čestné prohlášení 

o splnění kvalifikačních předpokladů je v příloze č. 2 výzvy),  
3.  vlastní nabídka uchazeče včetně - popis navrženého systému, popis prvků regálu, nosných 

prvků kolejnic, posuvného systému a způsobu uchycení polic, 
4. popis cenové nabídky - cena za jednotlivé základní prvky, ze které je vypočtena celková 

nabídková cena uvedená v krycím listu,  
5.  návrh kupní smlouvy (návrh je přílohou č. 3 výzvy), přílohou kupní smlouvy bude nabídky 

uchazeče dle bodu 3. 
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 11.  Lhůta pro podání nabídky: 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
v pátek  10.7.2015 v 11:00 hodin. 
 

12.   Zadávací lhůta (lhůta pro kterou je uchazeč nabídkou vázán): 

12.1. Délka zadávací lhůty: 60 kalendářních dní.  

12.2. Zadávací lhůta začíná běžet v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání 
nabídek. Ustanovením § 43 zákona se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.  

12.3. Skutečnost, že uchazeč s touto zadávací lhůtou souhlasí, je povinen uvést v nabídce formou 
čestného prohlášení uvedeného v krycím listu. 

 

13.   Způsob a místo pro podání nabídek: 

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené 
zadavatelem. Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu, výrazně 
označené:  

„NABÍDKA – Regály pro muzeum“  

a výrazným nápisem „NEOTEVÍRAT“. 

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče 
o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.  

Uchazeči podají nabídku poštou na adresu zadavatele: Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 
468 22 Železný Brod. Za okamžik podání nabídky v případě doručování poštou je považován okamžik 
předání zásilky poštou zadavateli.  

Obálka, či jiný obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky musí být 
přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem uchazeč). Při odeslání 
prostřednictvím držitele poštovní licence doporučujeme nabídku zaslat doporučeně. Zadavatel 
doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky.  

Nabídky je možno též podávat osobně na podatelně zadavatele v budově Městského úřadu Železný 
Brod na náměstí 3. května 1 v pracovních dnech, a to: pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod., úterý, 
čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod., pátek od 8.00 do 12.00 hod. 
 

14. Otevírání obálek s nabídkami: 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pátek 10.7.2015 v 11:00 hodin v budově Městského 
úřadu Železný Brod, 2. patro, v kanceláři 300, nám. 3. května 1, Železný Brod.  

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku 
do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí k účasti na otevírání 
obálek s nabídkami podepsanou oprávněnou osobou uchazeče. 
 

15.   Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem: 

15.1. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky.  

15.2. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně 
informovat.  
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15.3. Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si nabídku, která nejlépe vyhovuje hodnotícím kritériím. 
Popis hodnocení nabídek bude součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.  

15.4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace 
obsažené v nabídce uchazeče u třetích.  

15.5. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek. Splnění podmínek výběru 
nevzniká uchazeči právo pro přijetí nabídky, ani pro uzavření smlouvy. Ukončením výběru a 
oznámením jejího výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.  

15.6. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.  

15.7. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 77 odst. 1 právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny.  

15.8. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit, a to i bez udání 
důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky.  

15.9. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů. Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní 
náklady. Náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení zadavatel nehradí, a to bez 
ohledu na výsledek zadávacího řízení. Předložené nabídky zadavatel nevrací.  

15.10. Pokud předložené podklady umožňují dvojí výklad, bude při sporech a nejistotách pokládán 
za platný ten, který umožňuje hospodárnější splnění zakázky.  

 

16.   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

V případě potřeby dalších informací je uchazeč oprávněn požádat zadavatele o poskytnutí 
dodatečných informací k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 zákona. Žádost musí být doručena 
zadavateli písemně nebo elektronicky nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek na adresu zástupce zadavatele ve věcech veřejné zakázky - viz tabulka v bodě 1. 

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti, a zveřejní je na webových stránkách 
zadavatele (http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/). 
 

 
 
 
 
 
Přílohy : 
č. 1 - krycí list nabídky 
č. 2 - prohlášení 
č. 3 - závazný návrh kupní smlouvy 

http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/

