MĚSTO BÍLINA Břežánská 50/4, PSČ 418 31
vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
(jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), při jejichž zadávání zadavatel není povinen
postupovat dle zákona v souladu § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6
zákona)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Dodávka PC pro Městský kamerový a dohledový systém

1. Základní údaje o zadavateli
Úřední název: Město Bílina
Poštovní adresa: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČO: 00266230
DIČ: CZ00266230
Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka
Kontaktní místo: Oddělení informatiky
Kontaktní osoba: Miloslav Dvořák, tel. 724 116 816, dvorak@bilina.cz
(dále jen „zadavatel“)

2. Předmět zadávacího řízení
Předmětem výzvy je dodávka 3ks osobního počítače pro Městský kamerový a dohledový
systém

3. Termín, místo plnění a harmonogram
Termín dodání: do 30-ti dnů od podpisu smlouvy.
Místo plnění: sídlo zadavatele.

4. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná cena: 120 000 Kč bez DPH

5. Obchodní podmínky
Zadavatel vystaví objednávku, kde nedílnou součástí bude nabídka dodavatele.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
K prokázání profesní způsobilosti dodavatel předloží prostou kopii aktuálního výpisu z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.
Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z
něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání,
zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z
výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná
moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn
prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(obdobně podle § 228 zákona) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).
7. Způsob a termín podání nabídek
Nabídky budou podány výhradně elektronicky prostřednictvím el. nástroje vedeného na
profilu zadavatele na adrese https://zakazky.bilina.cz/.
Požadavky na strukturu a obsah zpracování nabídek
Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:
a) Krycí list nabídky obsahující identifikaci dodavatele a celkovou nabídkovou cenu
b) Cenovou nabídku ve formě podrobného položkového rozpočtu
c) Doklady k prokázání požadavků na profesní způsobilost

Nabídky musí být podány nejpozději do 22.10.2021 08:00. Včasné podání nabídky je
odpovědností dodavatele – na později podané nabídky nebude brán zřetel.

8. Vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou
žádosti v elektronické podobě prostřednictvím el. nástroje zadavatele a to nejméně 4 pracovní
dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení či změny/doplnění zadávacích podmínek zadavatel uveřejní prostřednictvím el.
nástroje zadavatele a to do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.
Vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti.

9. Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH (váha 100 %). Nabídková
cena bude zpracována v modelové variantě uvedené v příloze č. 2 Podrobný položkový
rozpočet.
Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové
ceny v Kč bez DPH po nejvyšší.
10. Ostatní podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodů i právo odmítnout
případně všechny nabídky, pokud by nebyly z hlediska zadavatele vyhovující, a předmět
veřejné zakázky zajistit jiným způsobem.
Dodavatelům nebudou hrazeny náklady spojené s vypracováním nabídky a za předané
podklady nemohou dodavatelé uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
Nedostatečná informovanost neopravňuje dodavatele požadovat dodatečnou změnu nabídky
z hlediska jejího obsahu nebo ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů s tím, že případné
neuzavření smlouvy nemůže být druhou stranou sankcionováno. Zadavatel si vyhrazuje právo
samostatně si vyžádat reference na dodavatele.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. Přílohy
Příloha č. 1:

Krycí list nabídky

Příloha č. 2:

Specifikace zakázky

Vyhlášení zadávacího řízení bylo schváleno tajemníkem městského úřadu dne: 06.10.2021
Podpis zadavatele:

Ing. Ladislav
Kvěch

Digitálně podepsal Ing.
Ladislav Kvěch
Datum: 2021.10.06
09:37:36 +02'00'

