Výzva k podání nabídky Bezdrátový rozhlas Budčeves
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

„Rekonstrukce obecního rozhlasu – přechod na bezdrátový systém“
kterou se vymezují údaje v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky.
Předmět zakázky, popis plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka bezdrátového veřejného rozhlasu v obcích Budčeves a
Nečas, a to s digitálním kódováním, napojením na JSVV, rozhlasovou ústřednou, reproduktorovými hnízdy
(bezdrátovými přijímači) včetně doplňkových montážních prvků, kompletace, uvedení do provozu, zaškolení
obsluhy a záruční a pozáruční servis. Dále pak demontáž a ekologická likvidace stávajícího drátové systému
včetně ústředny.
Specifikace, sortiment a množství předmětu veřejné zakázky:
Bezdrátové provedení odpovídající jednotnému systému varování a vyrozumění obyvatelstva podle zákona č. 239 a
240 Sb. o IZS (vyrozumění obyvatelstva 24 hodin denně i v nepřítomnosti odpovědných osob ze zadávacích
pracovišť, vyrozumění obyvatelstva prostřednictvím telefonní linky nebo mobilního telefonu přímo z místa havárie,
zálohování v případě výpadku elektrické energie, selektivní volba vysílání, časově programované spuštění
nahraných, mluvených zpráv). Rozmístění a hustota přijímacích bodů, včetně osazení reproduktory musí být

provedeno tak, aby byla ve všech místech ozvučeného území zajištěna kvalita signálu a srozumitelnost
hlášení. Venkovní přijímače z nerezavějících materiálů, bezúdržbová záložní baterie dobíjena
ze sítě nebo solárním panelem. Servis do 48 hodin od nahlášení poruchy. Zaškolení obsluhy bude
provedeno minimálně pro 2 osoby jmenované zadavatelem. Rozhlasovou ústřednu nezávislou na PC.
Harmonogram průběhu stavebních prací:
Celá zakázka musí být zhotovena do 60 dnů od dne podpisu smlouvy.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenu uvedou uchazeči bez DPH a s DPH.
Hodnotící kriterium
Základním hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena s DPH za plnění kompletního předmětu
zakázky. Při cenovém rozdílu nabídkových cen do 5% může, mezi prvním a druhým nejlevnějším
uchazečem, být přihlédnuto k nižší průměrné ceně z nabídkové ceny na reproduktorový bod, nebo
dodávce nad rámec zadání, nebo reference.
Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Nabídka musí obsahovat:
Cenou nabídku
Návrh smlouvy o dílo se zahrnutím veškerých požadovaných nákladů na celkovou realizaci díla
Návrh harmonogramu realizace díla
Doklad o pojištění uchazeče
Návrh smlouvy na záruční a po záruční servis

1

Přílohu č. 1
Listinu osvědčující splnění profesních kvalifikačních předpokladů tj.:
a) výpis z obchodního rejstříku (popř. obdobné evidence vedené v zemi uchazeče),
b) doklad o oprávnění v podnikání – výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenské oprávnění
na realizaci veřejného rozhlasu (popř. obdobné oprávnění vydávané v zemi uchazeče)
Zadavatel připouští, aby uchazeč předložil prosté kopie listin.
Listiny prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
Čestné prohlášení uchazeče, že od 30.6.2015 do 30.6.2017 včetně byly obdobné stavební práce
zhotoveny pro jiné právnické či fyzické osoby, s tím, že toto prohlášení musí zahrnovat cenu, dobu,
místo a popis provádění stavebních prací, telefonický kontakt nebo jiný kontakt na osobu, která by
potvrdila pravdivost tvrzení, a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně
a odborně.
Jako minimální úroveň zadavatel požaduje poskytnutí minimálně 1 rekonstrukci nebo výstavbu
veřejného bezdrátového rozhlasu za sledované období o finančním objemu odpovídající velikosti
nabízené ceny
Požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v českém jazyku.
Požadavky na doručení nabídky uchazeče:
Uchazeč je povinen doručit nabídku ve lhůtě uvedené ve „Výzvě k podání nabídky“. Soutěžní lhůta začíná

dnem vyhlášení této soutěže vyvěšením na stránkách a na vývěsce zadavatele a končí dne 30.9.2017 v 11,00 hodin.
Otevírání obálek proběhne na adrese zadavatele ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Za uchazeče se může
jedna osoba zúčastnit otevírání obálek.
Nabídky lze podávat na adresu zadavatele během celé lhůty pro podávání nabídek, doporučeně poštou nebo osobně
na téže adrese. Nabídka bude v uzavřené obálce, zabezpečené proti manipulaci a označena nápisem „Rozhlas
Budčeves - neotvírat!“.

Obchodní a platební podmínky:
Budou vymezeny ve smlouvě o dílo, která bude s uchazečem, který podá nejvhodnější nabídku uzavřena.
Součástí návrhu smlouvy o dílo, jako nedílné součásti nabídky, musí být závazek kompletní realizace
díla, celková cena díla bez DPH a s DPH, stanovení platebních podmínek, záruky za dílo minimálně 5 let,
sankce pro uchazeče při nesplnění termínů nebo rozsahu díla 0,05 % z ceny za den, přílohou bude
položkový rozpočet díla. Rozsahem díla je kompletní dodávka včetně zajištění veškerých inženýrských a
realizačních částí díla.
Prohlídka místa plnění:
Není, je možno samostatně nebo dohodnout se zástupcem zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo z nabídek nevybrat žádného uchazeče k realizaci díla, výběrové řízení
částečně nebo úplně zrušit a to pro všechny uchazeče bez nároku na náhradu jim vzniklých nákladů.
Adresa zadavatele:
Obec Budčeves
Budčeves 19
507 32 Budčeves
Zástupce zadavatele:
Milan Kašpar tel.:724 391 086
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