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                 Podmínky zadání poptávkového řízení na akci  

                      „Nákup kamer pro kamerový systém MČ Praha 21“ 

 
(právní základ: § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  - dále jen „zákon“) 

 

1.Vymezení plnění veřejné zakázky 
Předmětem plnění je dodávka kamer a příslušenství dle specifikace, která je přílohou této 

zakázky. 

 

2. Doba a místo plnění 

Termín dodání: prosinec 2014  

Místo dodání: Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy 

3. Prokázání kvalifikace 

Zájemce prokáže splnění kvalifikace dle zákona takto: 

Doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o oprávnění k podnikání (v kopii 

s tím, že před uzavřením smlouvy může zadavatel požadovat originál či úředně ověřenou 

kopii dokladu) 

 

4. Kritéria pro hodnocení nabídek 

Hodnocená kritéria:  

-  nabídková cena s DPH 60% 

-  záruka               20
%

 

-  technická podpora  20%  

 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta podání nabídek: do 24.10.2014 do 11.30 hod. V případě zaslání poštou je pro účast 

rozhodující termín doručení nabídky vyhlašovateli, nikoliv jeho předání k poštovní přepravě. 

 

Místo pro podání nabídek: 

Úřad městské části Praha 21 

Staroklánovická 260 

190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Nabídku zájemce předloží v zalepené obálce označené: “NEOTVÍRAT – VZ – Nákup kamer“ 

podatelně nebo poštou na níže uvedenou adresu zadavatele. Uzavřené obálky budou  opatřeny 

na uzavření razítkem, podpisem uchazeče a budou mít uvedenu zpáteční adresu uchazeče.  

 

6. Identifikační údaje zadavatele 

obchodní jméno: Městská část Praha 21 

sídlo: Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16 

IČO: 00240923 

bankovní spojení:Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 2000709369/0800 

zastoupená: RNDr. Pavlem Roušarem - starostou MČ Praha 21 
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7. Doba, po kterou je dodavatel vázán svou účastí 

Zájemce je vázán svou nabídkou po dobu 30 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro 

podání nabídek. 

 

8. Další  

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit výzvu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, příp. 

vyjasnit informace, deklarované uchazeči v nabídkách, jednat s vybraným uchazečem o 

konečném znění smlouvy o prodeji s tím, že nebudou měněny ustanovení, která byla 

předmětem hodnocení veřejné zakázky.  

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky bez udání důvodu. 

Předložené nabídky se nebudou vracet. 

 

9. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky 

Nabídku podá uchazeč zpracovanou v českém jazyce a musí obsahovat:  

 

   a) Vyplněný krycí list nabídky (nevyplněný vzor - příloha č. 2 výzvy k předložení 

nabídek), který bude obsahovat název a přesnou adresu uchazeče s označením pověřeného 

zástupce pro případné další jednání, vč. uvedení tel. a emailu, dále: 

 

celkovou konečnou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky a to v  

-členění s DPH, bez DPH , 

            -délku záruky  

            -specifikace technické podpory 

        

 

Tento krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Nevyplněný krycí list tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

 

b)   Čestné prohlášení (nevyplněný vzor - příloha č. 3  výzvy k předložení nabídek), že je 

uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a dále prohlášení 

uchazeče, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle zákona (§53 zákona), že se 

v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k její realizaci, že jsou pro něj tyto podklady 

srozumitelné a dostatečné, že je jeho činnost pojištěna, že se soutěžními podmínkami veřejné 

zakázky souhlasí a respektuje je a že disponuje takovými technickými, personálními  a 

ekonomickými kapacitami, které jsou k realizaci veřejné zakázky nezbytné.  

Toto prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 

  c) Výpis z obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání podle zvl. právních 

předpisů dle zákona (§ 54 zákona) – stačí v prosté kopii 

 

 

  d)  Návrh  smlouvy o prodeji 
Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o prodeji podepsaný statutárním 

zástupcem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou. Do smlouvy budou zakomponovány 

následující platební podmínky. Splatnost příslušných daňových dokladů bude 14 dnů od   

předání zboží zadavateli.  

Prodejci nebude poskytnuta záloha.  
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DALŠÍ PODMÍNKY   

Případy, které neřeší podmínky zadání nebo zadávací dokumentace, se řídí podle zákona 

č.137/2006  Sb., a Občanského zákoníku. 

Uchazeč může provádět změny v nabídce před uplynutím lhůty pro podání nabídky písemnou 

formou stažením původní a předložením nové nabídky. 

 

 

Uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 

Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme, resp. je 

příslušným uchazečům vrátí. 

 

Při doručování bude tato zalepená a označená obálka odeslána v další (doručovací) obálce, 

zevně označené jako při běžném poštovním styku. Zadavatel nepřijme obálky, které nebudou 

řádně označeny nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich nedá obsah vyjmout.  

 

Osobní doručení nabídek podatelně zadavatele: 

v pracovních dnech pondělí a středa       8.00-17.30 hod 

                                 úterý, čtvrtek     8.00-15.00  

                                 pátek      8.00-12.00  

 

 

Adresa zadavatele:  

Městská část Praha 21, ul. Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 


