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DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 27. července 2012

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

„Kamerový systém Městského muzea v Železném Brodě“.

V Ý Z V A

uchazečům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
"Kamerový systém Městského muzea v Železném Brodě". V souladu s § 12 odst. 3 a § 18 
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), 
není veřejná zakázka zadávána podle zákona, ale je zadána podle vnitřní směrnice Města 
Železný Brod č. 1/2011 – Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek ze dne 
1.3.2011. 

1. 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 osoba ve věcech 

technických:  

jméno: Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea 

tel.: 483 389 081
e-mail: muzeum@zelbrod.cz 

2. Předmět zakázky:

2.1. Předmětem zakázky je dodávka a instalace 9 ks analogových kamer s nočním viděním a 
nastavitelným přiblížením (podrobnosti viz níže); dále dodávka a instalace záznamového  
zařízení (rekordéru), umožňujícího záznam po dobu uvedenou v technických požadavcích, a 
PC s možností nahlížení do nahrávek záznamového zařízení. PC bude připojeno k rekordéru 
pomocí sítě LAN, která umožní on-line sledování obrazu z jednotlivých kamer. V případě 
variantního řešení pomocí WiFi bude obsahem nabídky i krycí list a vyčíslení nákladů pro tento 
způsob řešení.  Přenos obrazu z kamer musí být souvislý, bez výpadků.
Součástí dodávky bude montáž, zprovoznění a odzkoušení celého systému, revizní zpráva 
systému, zaškolení obsluhy a zednické zapravení po montáži rozvodů vč. výmalby omítek 
dotčených uložením vedení do stěn.
Dodavatel při předání připraví podklady pro ohlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Technické požadavky na jednotlivé části zakázky:
a. Kamery

 9 ks analogových kamer s nočním viděním a nastavitelným přiblížením, 
obrazovým digitálním detektorem pohybu, uchycení na stěnu pomocí držáku, 



2/7

CCD 1/3", min. 600 TV řádků, krytí min IP 64, prac. teplota 0° až +50°C. 
Kamery budou určeny pro provoz v režimu 24/7.

b. Záznamové zařízení
 Záznamové zařízení bude schopno přijmout signál ze všech umístěných kamer a 

uchovat jej minimálně po dobu 7 dnů. V záznamovém zařízení bude rezerva pro 
připojení min. 4 dalších kamer a DVD mechanika s možností zápisu (zálohy na 
DVD). Na záznamové zařízení bude možné nahlížet prostřednictvím PC, 
umístěného v pokladně muzea. Součástí záznamového zařízení bude monitor a 
záložní zdroj el. energie (UPS) s rezervou na min. 10 min. provozu z baterie.

 Monitor připojený k rekordéru bude mít úhlopříčku obrazovky min. 21“, 
rozlišení 1920×1080 px

.
c. PC

 Bude umožňovat nahlížení do záznamů v rekordéru, on-line sledování záběru 
kamer (pomocí LAN / WiFi), montáž na stěnu

 Vedení LAN od PC k záznamovému zařízení bude ve vnitřních prostorech 
muzea skryto pod vnitřní omítkou (v případě použití ethernet; v případě použití 
WiFi se toto nepředpokládá). Ostatní vedení v lištách.

 PC bude v provedení all-in-one, velikost obrazovky min 21“, rozlišení 
1920×1080 px, min 2GB RAM, HDD min. 500 GB, klávesnice, myš.

d. Informační cedule
 Dodavatel na vlastní náklady nechá zhotovit tabulky s informacemi o 

monitorování daného prostoru. Montáž provede dodavatel. 

3. Kód CPV:

32235000-9 Sledovací systémy pro uzavřené okruhy

4. Poskytnuté podklady:
Návrh umístění kamer, vedení, rekordéru a PC, tzv. slepý rozpočet očekávaných nákladů.
Rozpočet je možno měnit dle navrhovaného řešení uchazeče, změněné položky musí být 
vyznačeny.

5. Doba a místo plnění:

5.1.Smlouva o dílo na plnění zakázky bude uzavřena po vyhodnocení nabídek a schválení 
nejvýhodnější nabídky.

5.2.Doba plnění: Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned po ukončení 
výběrového řízení veřejné zakázky, které bude ukončeno rozhodnutím hodnotící komise a 
následným podpisem smlouvy, nejdříve 1.10.2012, přičemž uchazeč je povinen uvést 
ve své nabídce a smlouvě předpokládanou dobu plnění veřejné zakázky v týdnech 
s časovým harmonogramem postupu jednotlivých činností.

5.3.Místo plnění: Městské muzeum v Železném Brodě, nám. 3. května 37, 468 22
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6. Zadavatel požaduje:

6.1.Zadavatel požaduje doložit splnění kvalifikačních předpokladů: 

a. základní kvalifikační předpoklady 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písmena a) až m) zákona 
uchazeč doloží čestným prohlášením (čestné prohlášení je přílohou výzvy); 

b. profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (podle § 54 zákona) prokáže uchazeč 
předložením: 
- výpisu 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, přičemž zpracování lesních hospodářských plánů musí být 
předmětem podnikání (originál nebo ověřená kopie),

- výpisem ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu (prostá kopie),

c. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě ve výši min. 200 tis. Kč 
(postačuje prostá kopie pojistné smlouvy);

d. technické kvalifikační předpoklady

- dle § 56 odst. 3 zákona prokáže uchazeč předložením přehledu o zpracování podobných 
zakázek, případně referencí - seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem v 
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí,

6.2.Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně, a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat 
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni uchazeči společně. 

6.3.Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zada-
vatelem (profesní, ekonomické a finanční nebo technické kvalifikační předpoklady) 
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřed-
nictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 
1 a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí 
věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění profesních, 
ekonomických a finančních nebo technických kvalifikačních předpokladů. 

6.4.Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 
54 písm. a).

6.5.Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii, a nesmí být k poslednímu dni lhůty 
pro podání nabídek starší 3 měsíců. Další doklady k prokázání kvalifikace budou 
předloženy ve formě prosté kopie. Na výzvu zadavatele je však uchazeč povinen předložit 
jejich originál nebo úředně ověřenou kopii.
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7. Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny s ohledem na ekonomickou výhodnost nabídek podle  následujících 
kriterií, seřazenými v sestupném pořadí podle významu (váhy), který jim zadavatel přisuzuje:

Kriterium Váha kriteria

1. Výše nabídkové ceny 100%

8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních a 

fakturačních podmínek:

8.1.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.

8.2.Součástí cenové nabídky budou provedené kalkulace a rozpočty, na jejichž základě byl 
proveden výpočet nabídkové ceny.

8.3.Fakturace za plnění díla bude prováděna po skončení díla po protokolárním předání. Zálohy 
se neposkytují. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných 
předpisů, zejména podle zákona 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, a bude především obsahovat název předmětu plnění, datum vydání a datum 
splatnosti, cenu bez DPH a včetně DPH.

8.4.Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení. 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.

9. Lhůta pro podání nabídky:

Příjem nabídek do čtvrtka 23.8.2012 do 15.00 hod.

10. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán:

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán, končí 31.10.2012. Skutečnost, že 
uchazeč s touto zadávací lhůtou souhlasí, je povinen uvést v nabídce formou čestného 
prohlášení uvedeného v krycím listu.

11. Požadavky na zpracování nabídky:

11.1.Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom 
originálním vyhotovení. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno 
přiložit podepsanou plnou moc k zastupování uchazeče.

11.2.Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
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za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu 
zadávací lhůty. Vzor smlouvy je přílohou výzvy.

11.3.Uchazeč sestaví nabídku v požadovaném rozsahu a použije krycí list (příloha č. 1). 
Nabídka bude svázána do jednoho svazku, zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými 
listy.

11.4.Na obálce musí být adresa uchazeče, na níž je možno nabídku vrátit v případě, že bude 
výběrové řízení zrušeno, a nedojde na akt otevírání obálek. Doručené nabídky budou 
evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a 
opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

11.5.Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

a) krycí list nabídky, který bude obsahovat název a adresu uchazeče, uvedení 
statutárního zástupce, telefonického a e-mailového spojení, IČ a nabídkovou 
cenu v požadovaném členění

b) lhůty plnění jednotlivých částí díla s termínem dokončení jednotlivých etap 
díla,

c) dokumenty k prokázání základních kvalifikačních předpokladů,

d) dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů,

e) dokumenty k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (jsou 
předmětem hodnocení!),

f) komentář k nabídkové ceně, cena díla uvedená bez a včetně DPH, nabídková 
cena za provedení zakázky uvedená uchazečem se považuje za cenu 
maximální, uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění za jednotlivé části a 
celkovou cenu, do které je povinen promítnout veškeré předpokládané 
náklady, předpokládané plnění zakázky do 30.11.2012.

g) nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, která bude min. obsahovat 
popis předmětu plnění díla, délku a formu záruky za dílo, smluvní pokuty za 
prodlení v plnění díla a za prodlení ve fakturaci za odevzdané části díla s tím, 
že min. požadavek na pokutu za prodlení je 0,5% ceny za etapu díla a za den 
prodlení, min. délka záruky za dílo je 5 let a další body dle této výzvy 
k podání nabídky, návrh smlouvy o dílo bude podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče

11.6.Nabídka bude pevně svázána, případně bude předána v kroužkové vazbě nebo takové 
vazbě, aby jednotlivé listy nabídky nemohly samovolně ze svazku vypadnout, a aby bylo 
jednoznačně patrné, v jakém počtu listů a příloh je nabídka kompletní. Nesplní-li uchazeč 
některý z těchto kvalifikačních předpokladů bude z výběru vyloučen. Vyloučené nabídky 
se nevyhodnocují a neposuzují. Uchazeče, jehož nabídka byla vyloučena, informuje 
zadavatel bezodkladně. Všechny nabídky, které budou zadavateli doručeny, se 
uchazečům nevrací a zůstanou u zadavatele jako doklad o výběru uchazeče.

11.7.Veškeré podklady pro zpracování nabídky uchazeče budou po dobu určenou pro podání 
nabídek zveřejněny na internetových stránkách zadavatele http://www.zeleznybrod.cz 
v sekci Občan pod odkazem „Příležitosti a nabídky“.



6/7

12. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky: 

Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené:

„Kamerový systém Městského muzea v Železném Brodě " a výrazným nápisem 
„NEOTEVÍRAT“.

Uchazeči podají nabídku poštou na adresu: Městský úřad Železný Brod, nám. 3. května 1, 
468 22 Železný Brod, do 23.8.2012 do 15:00 hod. 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 („poštou“) nabídku zaslat doporučeně. 

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.

13. Otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

13.1. Komise pro otevírání obálek s nabídkami určená zadavatelem, se sejde na veřejném 
jednání dne 23.8.2012 ve 15.15 hod. v kanceláři č. 300 Městského úřadu Železný Brod. 
Komise provede otevření obálek s nabídkami, přečte základní údaje z nabídky a prověří 
jejich úplnost. Tohoto jednání se kromě členů komise může zúčastnit jeden zástupce 
každého z uchazečů, kteří podali nabídku.

13.2. Hodnotící komise určená zadavatelem se sejde na jednání v nejbližším možném termínu 
po prověření úplnosti nabídek. Jednání hodnotící komise je neveřejné.

13.3. Z jednání obou komisí bude pořízen zápis, který bude zveřejněn na webových stránkách 
zadavatele www.zeleznybrod.cz v sekci „Občan > Příležitosti a nabídky > Veřejné 
zakázky“.

14. Práva zadavatele:

14.1 Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si nabídku, která nejlépe vyhovuje hodnotícím 
kritériím. 

14.2 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
informace uváděné uchazečem v nabídce. 

14.3 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.

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

14.5 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

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

14.7 Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady. Náklady na vypracování 
nabídky zadavatel nehradí, a to bez ohledu na výsledek zadávacího řízení. Předložené 
nabídky zadavatel nevrací.

14.8 Pokud předložené podklady umožňují dvojí výklad, bude při sporech a nejistotách 
pokládán za platný ten, který umožňuje hospodárnější splnění zakázky.
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14.9 Uchazeč souhlasí, že smlouva o dílo uzavřená mezi ním a zadavatelem bude 
zveřejněna, a to včetně obchodního jména, adresy, ceny za plnění díla, termínů plnění a 
dalších smluvních náležitostí.

14.10 Jistota není požadována.

14.11 Možnost variantního řešení se vylučuje.

14.12 Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

V Železném Brodě 27. července 2012

______________________
Mgr. Petra Hejralová

ředitelka muzea

Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006
Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 Slepý položkový rozpočet
Příloha č. 5 Přehled rozmístění kamer




