MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633
zastoupené starostou města André Jakubičkou
veřejný zadavatel

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO

14. 2. 2013
8 - 2013

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na služby s názvem:
„Pronájem mobilního technického zařízení k měření rychlosti motorových vozidel“.
VÝZVA
Město Železný Brod Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle
zákona 137/2006 Sb. (Zákon o veřejných zakázkách), § 18 odst.3, a § 6. Tato zakázka je
zadávána mimo rámec výše uvedeného zákona s použitím vnitřní směrnice č.1/2011 ze dne
1.3.2011.

1. Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve věcech
technických:

Město Železný Brod
André Jakubička, starosta města
Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
00262633
jméno: Ing.Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a
regionálního rozvoje
tel.:
483 333 966
e-mail: d.mach@zelbrod.cz

2. Předmět zakázky:
2.1. Předmětem zakázky je pronájem mobilního technického zařízení k měření rychlosti
motorových vozidel na území města Železný Brod, případně v obcích, které mají s městem
Železný Brod uzavřenou smlouvu o výkonu úkolů městské policie. Zařízení bude pronajato
ve stanovených termínech městu Železný Brod, a to vždy po celou pracovní dobu, tedy
8 hodin. Do této doby není započtena doba na přepravu zařízení do Železného Brodu a
zpět. Zařízení budou užívat strážníci Městské policie Železný Brod na území města Železný
Brod s tím, že během pracovního dne bude měření probíhat na různých místech města a
bude se během pracovního dne měnit.
2.2. Předmětem zakázky je:
- pronájem technického zařízení k měření rychlosti motorových vozidel v období 1.4.2013
– 31.12.2014
- technické zařízení bude provádět měření rychlosti a zároveň bude dokumentovat vozidla
jedoucí vyšší než dovolenou rychlostí pro potřebu jejich identifikace,
- technické zařízení musí být příslušně certifikováno tak, aby Policie ČR mohla jeho užívání
odsouhlasit,
- součástí nabídky je proškolení obsluhy (strážníků města) při prvním použití, proškolení je
možné během objednané pracovní doby při prvním měření.
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2.3. Konkrétní den měření bude vždy předem oběmi stranami dohodnut. Do nabídkové ceny
bude zahrnuto proškolení strážníků městské policie.
2.4. Přesný termín měření bude vždy dohodnut mezi nájemcem a pronajímatelem předem
tak, aby mohlo být zařízení pronajato i jiným nájemcům.

3. Hodnocení nabídek:
3.1. Uchazeč zašle zadavateli závaznou nabídku za pronájem technického zařízení pro měření
rychlosti, a to cenu za 1 den pronájmu při době pronájmu 8 hodin. Předpokládaný počet
měření – 10 měření v období duben – listopad 2013 a 10 měření v období duben listopad 2014.
3.2. Nabídky budou hodnoceny s ohledem na ekonomickou výhodnost nabídek podle kritéria
ceny za pronájem na 1 pracovní den (8 hodin) včetně přepravy.
Kriterium
1.

Výše nabídkové ceny

Váha kriteria
100%

4. Požadavek na způsob zpracování nabídky včetně platebních a
fakturačních podmínek:
4.1. Uchazeč se při plnění veřejné zakázky zavazuje dodržet veškeré aktuálně platné
právní předpisy.
4.2. Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a
nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky.
4.3. Výše nabídkové ceny může být překročena pouze na základě vzájemné dohody
zadavatele a uchazeče z důvodu změny obecně platných právních předpisů platných
v době uskutečnění zdanitelného plnění, které měly vliv na výpočet nabídkové ceny
uchazečem. Cena zahrnuje veškeré nutně nebo účelně vynaložené náklady uchazeče,
které mu vzniknou v souvislosti s plněním obsahu této smlouvy včetně materiálového
zabezpečení a provozních nákladů uchazeče.
4.4. Nabídka bude obsahovat návrh nájemní smlouvy, který předloží uchazeč.
4.5. Fakturace za plnění díla bude prováděna průběžně na základě skutečně realizovaných
zápůjček.
4.6. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
4.7. Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré ceněné údaje budou v této měně.

5. Lhůta pro podání nabídky:
Příjem nabídek do pondělí 4.3.2013 do 13.00 hod.
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6. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:
Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené:
„Pronájem mobilního technického zařízení Železný Brod - NEOTVÍRAT.
Nabídku lze podat též osobně 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. nejlépe přímo do kanceláře č. 300 (případně č. 301)
nebo na podatelnu úřadu.
Uchazeči podají nabídku poštou na adresu zadavatele: Město Železný Brod,
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, do pondělí 4.3.2013 do 13.00 hod. Za okamžik
podání nabídky v případě doručování poštou je považován okamžik předání zásilky poštou
zadavateli.
Nabídky budou otevřeny ihned po uplynutí lhůty, tedy v pondělí 4.3.2013 ve 13.00 hodin
v kanceláři č. 300 Městského úřadu Železný Brod, náměstí 3. května č.p.1, 2. patro.

7.

Práva zadavatele:

a. Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si nabídku, která nejlépe vyhovuje hodnotícím
kritériím.
b. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uváděné uchazečem v nabídce.
c. 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.
d. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
e. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit, a to
i bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky.
f. Jistota není požadována.
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