Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Obec Střelná
Střelná 38, 756 12 Horní Lideč
Ing. Petrem Kráčmarem, starostou
00304310

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně

15.07.2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:

Protipovodňový varovný a informační systém obce Střelná - VIS
2021062
x
0 služby
stavební práce
dodávky

Druh výběrového řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu zadaná dle metodického pokynu OPŽP a podpůrně
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Profil zadavatele

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304310

Registrační číslo:

CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012399

V souladu s metodickým pokynem poskytovatele dotace OPŽP a podpůrně dle ustanovení § 27 zák. č.
134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vás vyzývám k prokázání splnění kvalifikace
a k podání nabídky na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky

kód CPV

elektronické informační služby 64216200-5
přístroje pro radiotelefonní vysílání s přijímacím zařízením 32230000-4
informační systémy zaměřené na životního prostředí 90714100-6
zvukové a vizuální signalizační přístroje31620000-8

.

1. Předmětem
stavební protipovodňového
práce je provedenívarovného
stavebníchaprací
definovaných
v příloze
Předmětemveřejné
veřejnézakázky
zakázkyna
je dodávka
informačního
systému
obce
Střelná.
Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat
předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku
mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat
celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných
informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Požadavek bude zajištěn prostřednictvím dílčích
vzájemně souvisejících úkonů v rozsahu:
- 1ks řídícího pracoviště, s možností ovládání varovného systému a zajištění dat z hladinoměrů, s
napojením na lokální výstražný systém v okolí obce Střelná s řídícím PC a zálohováním dat
- 26 ks bezdrátových hlásičů
- 75 ks tlakových reproduktorů.
Všechny použité komponenty varovného systémy budou obousměrné, které zajistí on-line zpětnou
informaci o stavu a funkci zařízení, budou vysílat na individuálních kmitočtech s plně digitální modulaci.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.196.910 ,-Kč bez DPH
Stavba není dle projektu členěna na stavební objekty.
Realizace díla, s výjimkou uvedenou v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo, bude prováděna na základě písemné
výzvy zadavatele doručené dodavateli max. 15 dnů před požadovaným termínem zahájením realizace.
Písemná výzva bude doručena nejpozději do 31.8.2021.

1

Bližší podmínky pro dobu realizace jsou uvedeny v čl. III obchodních podmínek.
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
2. Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 15.7.2021.
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k
podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona. Veškeré informace
poskytnuté v Zadávací dokumentaci považuje zadavatel za důvěrné ve smyslu § 218 zákona, a proto je
dodavatelé nesmí využít v rozporu s účelem, k jakému byly poskytnuty, tj. pro zpracování nabídky.
Zadávací dokumentace bude dodavatelům poskytnuta bezplatně.
3. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek odešle zmocněná osoba dodavatelům vysvětlení k
zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele.
Toto vysvětlení, včetně přesného znění požadavku, odešle zmocněná osoba současně všem dodavatelům,
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a
zároveň uveřejní na profilu zadavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti
dodavatele.
4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání
výzvy k podání nabídky do dne
26.07.2021
do
10.00
zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,
v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 8:00 hod do 15:00 hod, pátek od 8:00 hod.
do 13:00 hod.
(poslední den lhůty do 10:00), buď osobně, nebo doporučeně poštou, nebo kuryrní službou.
Zadavatel ani zmocněná osoba neodpovídají za pozdní doručení nabídek způsobené poštou
nebo kurýrní službou.
Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem
„NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné
zastupovat dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o doručení
nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídku je možno podat pouze v listinné podobě. Na
nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Nabídku
podanou po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o
tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zmocněná osoba podanou
nabídku zaeviduje a vydá účastníku zadávacího řízení potvrzení o osobním převzetí nabídky.
Nabídku podá dodavatel písemně v jednom vyhotovení, které musí být zpracováno dle zadávacích
podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky.
Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky. Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo
slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny překladem do
českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání, které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3
zákona předkládat v latinském jazyce.
5. Otevírání obálek s nabídkami podávanými ve lhůtě pro podání nabídek je neveřejné.
6. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne
26.07.2021
v
10:00 hodin v sídle zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín .
7. Zadavatel
si dlestanovuje
§ 44 odst.následující
6 zákona zadávací podmínky:
7.1. Zadavatel
a) Zadavatel si nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna
poddodavatelem. Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění
veřejné zakázky. Dodavatel využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Poddodavatelské zajištění zakázky,
kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka
nebude plněna poddodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtne nebo
nevyplní. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud dodavatel používá razítko) a podepsaná
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dodavatelem – osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
7.2. Zadavatel si vyhrazuje právo analogicky v souladu s § 104 písmeno a) a b) zákona a § 122 odstavec 3
požadovat od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy o dílo předvedení funkčního vzorku systému
podle níže uvedené specifikace. Dodavatelé se formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele zavážou k předvedení funkčnosti vzorku – systému dle podmínek stanovených
zadavatelem.
7.3. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
b) na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě
žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí shodně jako
uveřejnil zadávací podmínky
c) výběrové řízení zrušit, nejpozději však do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
d) zrušit výběrové řízení v případě nevydání rozhodnutí o přidělení dotace.
7.4. Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele ve výběrovém řízení.
7.5. Zadavatel si vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vyloučení dodavatelů uveřejněním na
profilu zadavatele.
7.6. Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele.
8. Zadavatel
souladu
s § 43lhůty,
odst. tj.
2 zákona
zadávací
lhůty,
tj. lhůty po
kterou
jsouze
Zadavatelstanoví
stanovívdélku
zadávací
lhůty, podélku
kterou
účastníci
zadávacího
řízení
nesmí
zadávacího řízení odstoupit, na 60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek a končí dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace :
a) základní způsobilost - způsob prokázání
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona.
Způsobilý není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží ((Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku
podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.), (Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická
osoba a každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.), (Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické
osoby, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.), (Účastníli se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písmene a) splňovat
také vedoucí pobočky závodu.)),
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení. Dodavatelé
jsou povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné podmínky základní způsobilosti.
Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou zastupovat dodavatele a nesmí být ke dni podání
nabídky starší 3 měsíců ke dni zahájení výběrového řízení.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají
podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů v plném rozsahu.
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b) profesní způsobilost - způsob prokázání
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 a 2
písm. a) zákona.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje – (výpis nikoliv starší než 3 měsíců ke dni podání nabídky).
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží živnostenské oprávnění pro předměty
podnikání:
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
a nebo
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky profesní způsobilosti.

c) technická kvalifikace - způsob prokázání
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické
kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b)
zákona:
Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před
zahájením výběrového řízení a v této době dokončených.
V seznamu bude uvedeno:
- rozsah (stručný popis dodávky), cena, doba plnění a identifikace objednatele, pro kterého byly dodávky
obdobného charakteru realizovány a kontaktní osobu.
Seznam referenčních dodávek dodavatel doloží formou čestného prohlášení (popis dodávky) podepsaného
osobou/osobami oprávněnou zastupovat dodavatele.
Seznam dodávek musí zahrnovat minimálně tyto referenční dodávky (dále též „referenční dodávky“):
- min. 3 dodávky vč. instalace varovného vyrozumívacího systému s napojením na JSVV s použitím min. 20
kusů obousměrných bezdrátových hlásičů, z nichž každá dodávka vč. instalace musí být v minimální hodnotě
800.000,- Kč bez DPH.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží seznam dodávek formou čestného
prohlášení, ze kterého bude patrné, že za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení provedl a
dokončil dodávku.
Rovnocenným dokladem k prokázání splnění tohoto technického kritéria je zejména smlouva s objednatelem
a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením
(z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadovaná kritéria technické kvalifikace) nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno
osobou/osobami oprávněnou zastupovat účastníka.
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. k) a l) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické
kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b)
zákona:
Zadavatel požaduje předložení fotografií výrobků a katalogových nebo technických listů technologie určené k
dodání (dokladů prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo
technickým dokumentem).
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Dodavatel předloží popisy vč. fotografií klíčových technologických částí systému určených k dodání. Popisy a
fotografie klíčových komponent dodávky, tj: 1) akustického obousměrného hlásiče s typickým max. výkonem 2
x 40W pracující s plně digitálním provozem v pásmu 80 MHz, 2) řídící radiovou ústřednu pracující s plně
digitálním provozem v pásmu 80 MHz; dodavatel předloží formou katalogového nebo technického listu, ze
kterého bude zřejmé, že předmět budoucí dodávky splňují funkcionality uvedené v příloze č. 6 zadávací
dokumentace – Seznam požadavků na funkčnost vzorku a odpovídají požadavkům stanoveným v projektové
dokumentaci a technické specifikaci. Katalogové nebo technické listy je možné nahradit také prohlášením
výrobce nebo dovozce zařízení o shodě výrobku s požadovanými funkcionalitami. Součástí (přílohou)
takového prohlášení musí být i fotodokumentace klíčových technologických částí systému.
Zadavatel požaduje předložení dokladů prokazujících shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným
orgánem.
Dodavatel doloží doklad o 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) na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a
vyrozumění“.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením
(z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadovaná kritéria technické kvalifikace) nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno
osobou/osobami oprávněnou zastupovat účastníka.
Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci.
Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace podmínky kvalifikace.
Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje, neboť se jedná o veřejně přístupné místo.
Za zadavatele

Ing. Denisa Mikesková
Digitální podpis:
15.07.2021 10:25

MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností

Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
Kontaktní osoba:
MCI SERVIS s.r.o.
tel: 739 301 356, email: mciservis@mciservis.eu
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