
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNDNÍ KVALIFIKACE 
 

 
 
          

Zadavatel:    Statutární mEsto Ostrava, mEstský obvod Radvanice a Bartovice 
Sídlo:           TEšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice 
IČ:                00845451 , DIČ CZ00845451           
Akce :           „Preventivní povodOová ochrana – systém ochrany pUed povodnEmi pro mEstský obvod  

Ostrava Radvanice a Bartovice“ 
Zadavatel oznamuje zahájení výbErového Uízení na podlimitní veUejnou zakázku v souladu se zákonem 
č.137/2006 Sb.o veUejných zakázkách v platném znEní na akci:  „Preventivní povodOová ochrana – systém 
ochrany pUed povodnEmi pro mEstský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice“ a vyzývá uchazeče 
k pUedložení nabídek a prokázání splnEní kvalifikace. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a Státním fondem životního prostUedí ČR v rámci Operačního programu Životní prostUedí. 

1.INFORMACE O PTEDMDTU ZAKÁZKY 
1.1 Název akce   Preventivní povodOová ochrana – systém ochrany pUed 

povodnEmi pro mEstský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice 

1.2 Stručný textový popis zakázky 

PUedmEtem veUejné zakázky je dodávka  a instalace varovného  
a informačního systému - zUízení bezdrátového rozhlasu s napojením 
do jednotného systému varování a vyrozumEní a dodávka a instalace 
lokálního výstražného systému.  
 

1.3 Druh zadávacího Uízení zjednodušené podlimitní Uízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb. , 
o veUejných zakázkách ve znEní pozdEjších pUedpis] 

1.4 Typ veUejné zakázky podlimitní veUejná zakázka na dodávky           
1.5 Místo realizace akce  Katastrální území mEstského obvodu: Bartovice a Radvanice  

1.6 PUedpokládané termíny plnEní 

PUedpokládaná doba zahájení plnEní : 1.7.2013                   
PUedpokládaný termín dokončení a protokolární pUedání a pUevzetí díla:    
31.12 .2013         
S ohledem na skutečnost, že dílo má být  financováno i z finančních 
prostUedk] dotace SFŽP, o jejíž poskytnutí zadavatel  požádal,  
je termín zahájení plnEní veUejné zakázky vázán na podpis smlouvy 
s poskytovatelem dotace, pUičemž k zahájení plnEní realizace díla  
nedojde dUíve, než zadavatel  obdrží písemnou smlouvy poskytovatele 
dotace o poskytnutí dotace. Pokud se z d]vod] na stranE zadavatele  
nepodaUí plnEní díla zahájit v pUedpokládaném termínu zahájení,  
má  uchazeč    právo na zmEnu termínu dokončení tak, aby stanovená 
lh]ta realizace v mEsících, z]stala zachována.                

1.7 PUedpokládaná hodnota zakázky  4 116 800,- Kč bez DPH 
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

2.1 Název zadavatele Statutární mEsto Ostrava, mEstský obvod Radvanice a Bartovice 
2.2 Sídlo TEšínská 87/281,716 00 Ostrava - Radvanice 
2.3 IČ 00845451 
2.4 Osoby oprávnEné jednat za 
zadavatele  

Mgr. Šárka Tekielová,starostka, , tel: 599416101 
e-mail: stekielova@radvanice.ostrava.cz  

2.5 Kontaktní osoba ve vEci veUejné 
zakázky                   

Mgr. Miroslava PilaUová, tel. 777 593 764,  
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz 

3.INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

3.1 Kontaktní osoba pro zadávací 
dokumentaci 

Mgr. Miroslava PilaUová, tel. 777 593 764 
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz 
Ing. Ladislav Smilek, tel.725 640 187, e-mail: 
ladislav.smilek@seznam.cz  
Zadávací dokumentace včetnE pUíloh je uveUejnEna na profilu 
zadavatele na:   https://vz-radvanice.ostrava.cz/ 
 

4.LH¥TA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETND ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT 
 

 POSLÁNY 
4.1 Datum, hodina 25.3.2013  do 10.30 hod. 



 
V OstravE Radvanicích dne    6.3.2013               
 
 
Za zadavatele   
 
 
…………………………………………… 
Mgr.Šárka Tekielová, starostka                 

4.2 Adresa pro podání nabídky Statutární mEsto Ostrava, mEstský obvod Radvanice a Bartovice,  
TEšínská 87/281,716 00 Ostrava - Radvanice 

4.3 Jiné upUesOující údaje Nabídku m]že dodavatel doručit poštou nebo pUedat osobnE v sídle 
zadavatele (podatelna)  

5.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PTEDPOKLAD¥ 

5.1 Základní kvalifikační pUedpoklady 

Dodavatel splní základní kvalifikační pUedpoklady pUedložením čestného prohlášení o splnEní základ. 
kvalifikačních pUedpoklad] dle § 53 odst. 1 písm. a)-k) podepsané osobou oprávnEnou jednat jménem  
či za dodavatele.  

5.2 Profesní kvalifikační pUedpoklady  
Dodavatel pUedloží pro splnEní profesních kvalifikačních pUedpoklad] čestné prohlášení, z jehož obsahu bude 
zUejmé oprávnEní k podnikání podle zvláštních právních pUedpis] v rozsahu odpovídajícím pUedmEtu veUejné 
zakázky na činnost: „Výroba, instalace, opravy elektrických stroj] a pUístroj], elektronických a telekomunikačních 
zaUízení “ nebo „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zaUízení“.. PUed podpisem smlouvy o dílo bude 
pUedložen originál či úUednE ovEUená kopie výpisu z obchodního rejstUíku ne starší 90-ti dn] a  živnostenské 
oprávnEní. 
5.3 Prokázání splnEní ekonomické a finanční zp]sobilosti  

Zadavatel požaduje prokázání splnEní ekonomické a finanční zp]sobilosti. Za tímto účelem dodavatel pUedloží: 
čestné prohlášení o ekonomické a finanční zp]sobilosti splnit veUejnou zakázku   

5.4 Technické kvalifikační pUedpoklady 

Zadavatel požaduje prokázání splnEní technických kvalifikačních pUedpoklad] podle  ustanovení § 56 odst. 1 
písm.a) a f)  zákona. K prokázání splnEní technických kvalifikačních pUedpoklad] pUedloží uchazeč čestné 
prohlášení o tom, že v posledních 3 letech realizoval alespoO 2 zakázky obdobného charakteru spočívajících 
v dodávce bezdrátového varovného nebo vyrozumívacího systému, každé v 1 900 000,-Kč bez DPH a 1 zakázku 
v dodávce a instalaci lokálního výstražného systému (napU. hladinová čidla, srážkomEry aj.) v minimální výši 
120 000,- Kč bez DPH a dále čestné prohlášení o tom, že bezdrátový místní informační systém je schválen 
Ministerstvem vnitra – generálním Ueditelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, dle podmínek Ministerstva 
vnitra (č.j.MV -24666-1/PO-2008), a že pracuje za použití plnE digitálního a analogového pUenosu. 
6.Základní hodnotící kritérium 
       
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.  
PUi hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez danE z pUidané hodnoty.                      

 

 7.DALŠÍ POŽADAVKY 

Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají nárok na úhradu 
náklad] spojených s účastí v tomto zadávacím Uízení ze strany zadavatele.  

Uchazeče je povinen pUedložit zpracovanou nabídku v českém jazyce. 

Zadavatel požaduje pUedložení nabídky v originálu a 1 kopii! 
Zadavatel nebude hradit uchazeč]m výdaje spojené se zpracováním nabídky a její doručení.  
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