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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle §7, která je zadávána 
v souladu s §18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v 
platném znění. 

 
 
 
 
 

Název zakázky: 
 

Nová Role – zřízení městského kamerového 
dohlížecího systému 

 
 
 
 
 

Zadavatel zakázky: 
 

Město Nová Role 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Údaje o zadavateli: 
1.1 Základní údaje: 

  
 

   
  
   
   
   

  
  

  
 

1.2 Kontaktní osoba pro podání doplňujících informací k zakázce: 
Ve věcech organizačních a technických podmínek této výzvy je možno kontaktovat pana 
Vlastislava Slíže, tel: 602 619 549, e-mail: vlastislavsliz@novarole.cz. 

 
2. Struktura zadávací dokumentace: 

V tomto základním dokumentu jsou sepsány požadavky zadavatele na způsob zpracování, 
rozsah a náležitosti nabídky. 
Příloha č. 1 – technické zadání předmětu plnění vč. minimálních požadavků 
Příloha č. 2 – krycí list nabídky, který uchazeč vyplní a zařadí na začátek nabídky 
Příloha č. 3 – mapa rozmístění jednotlivých prvků MKDS 

 
3. Podklady pro zpracování nabídky: 

Tato zadávací dokumentace vč. příloh obsahuje souhrn veškerých údajů a informací 
nezbytných pro zpracování nabídky, které plně reprezentují závazné požadavky a záměry 
zadavatele. Z těchto podkladů je uchazeč povinen závazně vycházet při zpracování své 
nabídky. 
Podáním nabídky na plnění zakázky dle této zadávací dokumentace považuje zadavatel 
dokumentaci za uchazečem odsouhlasenou a uchazeč podáním nabídky prohlašuje, že 
zadávací dokumentaci rozumí a neshledává žádné nejasnosti. 
 

4. Předmět zakázky: 
Předmětem zakázky je návrh, projekt, dodávka, montáž, oživení a zprovoznění Městského 
kamerového dohlížecího systému v Nové Roli (Dále též jen MKDS Nová Role) včetně 
zajištění zkušebního provozu a následného záručního i pozáručního servisu MKDS po dobu 
minimálně 5 let. Přesné požadavky na počty, funkce a další technické podmínky jsou uvedeny 
v Příloze č. 1 této výzvy  

 
5. Termín, místo a předmět plnění: 
5.1 Termín plnění zakázky. 

Doba plnění se stanovuje takto: 
- Zahájení – od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však v průběhu měsíce září 2013. 
- Dokončení a předání zhotoveného funkčního díla bez vad – nejpozději do 31. 10. 2013.  

5.2 Místo plnění. 
Místem plnění zakázky je město Nová Role, konkrétní umístění jednotlivých prvků MKDS je 
uvedeno v Příloze č. 1 a č. 3 zadávací dokumentace. 

5.3 Předmět plnění 
Předmětem plnění zakázky je návrh, projekt, dodávka, montáž, oživení a zprovoznění MKDS 
včetně zajištění zkušebního provozu a následného záručního a pozáručního servisu MKDS po 
dobu minimálně 5 let včetně dodávky náhradních dílů. 
 

6. Základní kvalifikační předpoklady k plnění zakázky: 
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky 
následujícím způsobem: 
a) doložením platného oprávnění k podnikání na předmět zakázky (výpis ze živnostenského 

rejstříku), 
b) doložením platného výpisu z obchodního rejstříku pokud je do něj uchazeč zapsán. 

Oficiální název: Město Nová Role 

Adresa: 
Chodovská 236, 362 25 Nová Role 
IDDS:  y24bcev                                               

Telefon: 353 176 311 

Oficiální WWW: http://www.novarole.cz 

Elektronická podatelna: epodatelna@novarole.cz 

Bankovní spojení: KB Karlovy Vary, č. ú.: 9005-3021341/0100 
IČ: 00254819 
Statutární zástupce: Jitka Pokorná, starostka města 



Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů budou předloženy 
v originále nebo úředně ověřené kopii ne starší než 90 dní. 

7. Další kvalifikační předpoklady k plnění zakázky: 
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat další kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky 
následujícím způsobem: 
a) předloží seznam jím splněných zakázek obdobného charakteru k předmětu této zakázky a 

uvede v něm název zakázky, místo plnění, dobu plnění a aktuální kontaktní osobu 
s uvedením kontaktu na ní, případně další specifika zakázky, 

b) uvede počet vlastních zaměstnanců, kteří se budou podílet na splnění zakázky, přičemž 
vlastním zaměstnancem se rozumí takový se kterým je uzavřen pracovněprávní vztah dle 
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, 

c) doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám přičemž zadavatel požaduje 
minimální výši pojištění škod v hodnotě 2 miliony Kč 
 

Další kvalifikační předpoklady dle bodu 7 a) splní uchazeč předložením seznamu min. 5 
zakázek obdobného charakteru k předmětu této zakázky, tj. MKDS, realizovaných max. 
v posledních 3 letech. 
Další kvalifikační předpoklady podle bodů 7 a), b) budou prokázány předložením čestného 
prohlášení potvrzeného statutárním zástupcem nebo zástupci uchazeče, kteří jsou k tomu 
oprávněni. 
Další kvalifikační předpoklad podle bodu 7 c) bude prokázán předložením úředně ověřené 
kopie, ne starší než 90 dní, dokumentu prokazujícího uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny: 
8.1 Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude podána v písemné podobě, v českém jazyce, v jednom originále podepsaném 
statutárním zástupcem uchazeče a v elektronické podobě na CD/DVD nosiči. 
Nabídka v písemné podobě bude povinně obsahovat: 
a) krycí list nabídky dle Přílohy č. 2, 
b) Doklad (y) o splnění základních kvalifikačních předpokladů, 
c) Doklad (y) o splnění dalších kvalifikačních předpokladů, 
d) výkaz výměr tj. vlastní nabídku s nabídkovou cenou v členění bez DPH, DPH a včetně 

DPH jako nejvýše přípustnou cenou v podrobném položkovém členění, 
e) blokové schéma navrženého systému, 
f) popis možností dalšího rozvoje systému, 
g) katalogové listy všech nabízených komponent, 
h) návrh smlouvy o dílo 
Nabídka v elektronické podobě bude povinně obsahovat body 8.1 d) – h). 
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude odpovídajícím způsobem zajištěna 
proti manipulaci.  

8.2 Způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude zpracována formou podrobného položkového rozpočtu a bude uvedena 
jako cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH, nabídková cena bude předložena 
v české koruně. 
 

9. Způsob hodnocení nabídek: 
Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny, jako hodnotícího kritéria 
 
Nebude-li nabízený systém splňovat normu ČSN EN 50 132-1 v úrovni 3, bude nabídka 
z hodnocení vyřazena.  
 
Nesplnění minimálních požadavků zadavatele na technické provedení MKDS uvedených 
v Příloze č. 1 – „Technické zadání předmětu plnění, minimální požadavky“ bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek a bude to důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení. 

 
10. Lhůta pro podání nabídek: 

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč o zakázku zpracovávat a 
zejména podat svoji nabídku. Uchazeč doručí zadavateli nabídku nejpozději do konce této 



lhůty. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem 
přijaty a budou příslušným uchazečům vráceny. 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 31. července 2013 do 17:00 hodin. 

 
11. Způsob a místo pro podávání nabídek: 

Nabídky podávejte osobně na podatelnu Městského úřadu v Nové Roli, Chodovská 236, 
362 25 Nová Role, nebo v doporučené zásilce na tutéž adresu. 
Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené textem: 

„Nová Role, zřízení MKDS, NEOTVÍRAT!“ 
Obálka bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci a bude označena 
identifikačními údaji uchazeče. 

 
12. Práva zadavatele: 
12.1 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání nebo předmět 

zakázky a to všem uchazečům stejně. 
12.2 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a všechny přijaté 

nabídky odmítnout. 
12.3 Účastníkům řízení nebudou hrazeny náklady spojené s podáním nabídky, podané nabídky 

nebudou uchazečům vráceny. 
12.4 Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje 

právo o smlouvě jednat a upřesnit její konečné znění. 
 
 
 

 
 
Jitka Pokorná, 

   starostka města Nová Role  
 
 
 
 
 
 
 


