Město Karlovy Vary – Městská policie
Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY

tel.: 353 118 911, e-mail: posta@mpkv.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu
1) Název akce
„Rozšíření MKDS KB Tuhnice“

2) Vymezení plnění zakázky
Předmětem plnění v rámci této veřejné zakázky malého zozsahu je vypracování projektové dokumentace, provedení a
obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení realizace a vypracování dokumentace skutečného
provedení akce: „Rozšíření MKDS KB Tuhnice“, v rozsahu specifikovaném touto výzvou. Součástí plnění je dále
zajištění všech činností souvisejících s realizací akce, jejím komplexním vyzkoušením a předáním zadavateli.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) spočívá v instalaci kamerového bodu a jeho
napojení do stávajícího systému. Kamerový bod bude umístěn na objektu Charkovská č.p. 1717, Karlovy Vary – Tuhnice.
Požadavky jsou dány především monitoringem zájmových bodů uvedených v příloze.
Požadavky na systém:


kvalita dodané technologie s provozem po dobu 24 hodin za všech klimatickým podmínek,



IP kamera AutoDome, HD (1080p)



možnost přemístění kamerového bodu,



bezdrátový přenos signálu,



napojení do systému Geutebrück (Gewiscope),



prohlášení o dodávce náhradních dílů po dobu min. 5 let,



v případně potřeby, zajištění přenosového signálu od ČTÚ dodavatelem,



zřízení samostatného přípojného místa el. energie, včetně elektroměru



homologace ČTÚ.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva a informace vyžádané od zadavatele.
Akce bude realizována v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací
včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací akce. Zadavatel si vyhrazuje právo
odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité technologie.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Předpoklad zahájení prací je říjen roku 2012.
Ukončení prací zadavatel požaduje nejpozději do 30. 11. 2012.
Místem plnění je sídlo Městské policie Karlovy Vary, Moskevská 34.
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4) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek se řídí Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Karlovy Vary.

5) Požadavky na prokázání způsobilosti k provedení zakázky
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat způsobilost k provedení veřejné zakázky v rozsahu:
Doložit příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno.
Živnostenské listy včetně výpisu z obchodního rejstříku v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 90 dní.

6) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik,
zisku a finančních vlivů po celou dobu výstavby. Celková cena nesmí překročit částku 300 000,- Kč, bez DPH.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1) Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH
2) Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky
Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů včetně těch,
které případně nejsou v zadávacích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět
měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy díla třeba. Podkladem pro zpracování cenové
nabídky je tato výzva.
Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky podílejícími se na realizaci akce po
celou dobu jejího provádění, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené
svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Poplatky za zábor veřejného prostranství v majetku Města Karlovy Vary nebudou do nabídkové ceny započítány.
Vybraný uchazeč požádá o prominutí poplatku Město Karlovy Vary.
3) Platební podmínky stejně jako smluvní pokuty budou smluvně upraveny.

7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat
Soutěžní lhůta začíná následujícím dnem po obdržení výzvy.
Nabídky mohou uchazeči doručit doporučeně poštou na adresu Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01
Karlovy Vary. Nabídky musí být doručeny zadavateli do 25. 9. 2012 do 14:00 hodin. V případě doručení nabídek poštou je
za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

8) Informace
Uchazeč je povinen seznámit se stavem a podmínkami místa realizace zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa
realizace zakázky za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické dohodě.
Kontaktní osobou je velitel MP K. Vary Bc. Marcel Vlasák,  353 118 901, 602 478 792 nebo technik IT Daniel
Schlosser  353 118 910, 603 360 185.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude
předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
1) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou výzvy)
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2) Obsah nabídky
3) Dokumentace navrženého technického řešení (bude obsahovat prokázání splnění požadavků kladených na systém,
popis funkce navrženého řešení, specifikaci navržených základních zařízení s udáním jejich parametrů, specifikaci
ostatních použitých materiálů, dodávek a činností souvisejících s realizací zakázky)
4) Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek (splatnosti, návrh platebního kalendáře)
5) Termínová nabídka (celková lhůta plnění v kalendářních dnech, termín předání místa realizace zakázky, zahájení
prací, ukončení prací a termín předání díla stanovené s ohledem na dobu nutnou na vyhodnocení soutěže a uzavření
SOD dle zvyklostí zadavatele od data podání nabídek)
6) Záruční lhůty a podmínky, podmínky pozáručního servisu
7) Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat
8) Přílohou tohoto oddílu nabídky budou oceněné výkazy výměr
9) Případné další přílohy a doplnění nabídky
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně
označených „Rozšíření MKDS KB Tuhnice – Neotevírat zakázka“.

10) Další podmínky soutěže
 Soutěž je omezena pouze na tuzemské osoby.
 Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do doby uzavření smlouvy o dílo s kterýmkoliv z nich, nebo do zrušení
veřejné zakázky zadavatelem.
 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
- Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a
jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
- Zadavatel bude požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci.
- Dojde k významné změně termínu realizace.
- Změní se daňové předpisy.

11) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
 nehodnotit nabídku, která nesplňuje podmínky této výzvy
 soutěžní podmínky změnit
 soutěž zrušit
 nevracet uchazečům podané nabídky
 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži

 změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích
Zpracoval:
v Karlových Varech dne 30. 8. 2012

Bc. Marcel Vlasák
velitel městské policie
KARLOVY VARY
Přílohy :
1) formulář „Krycí list nabídky“
2) mapa zájmových bodů
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
NÁZEV AKCE ……………………………………………………………………………
Údaje o uchazeči
Jméno a příjmení fyzické osoby,
nebo obchodní firma /
název právnické osoby

Adresa místa podnikání /sídla
IČ a DIČ
Statutární zástupce
uchazeče právnické osoby


Fax
e-mail
Kontaktní osoba pro jednání
ve věci nabídky
Cenová nabídka
pol. 1

Nabídková cena díla bez DPH

pol. 2

Celkem DPH (z pol. 1)
Celková cena včetně DPH
(pol. 1+2)

Termínová nabídka
Zahájení prací (přesné datum)
Ukončení prací (předpoklad)
Lhůta výstavby (počet kalendářích dní)
Záruční lhůty
Záruční lhůta

V ………………………….

dne …………………

…..………………………………….
jméno, příjmení a podpis
uchazeče / oprávněného zástupce uchazeče

Upozornění : Tento list je povinnou součástí nabídky uchazeče
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