Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace
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Vymezení předmětu plnění zakázky

Název zakázky:

Elektronická úřední deska

Předmět zakázky:

Dodání a instalace elektronické digitální úřední desky

Datum vyhlášení
zakázky:

27. 1. 2021

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Město Šenov

Sídlo zadavatele:

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele

●

Ing. Jan Blažek, starosta města

●

tel: 596 805 933

●

email: jblazek@mesto-senov.cz

IČ zadavatele:

00297291

Kontaktní osoba
zadavatele

●

Tomáš Rzyman, správce PC sítě

●

tel: 596 805 957

●

email: trzyman@mesto-senov.cz

Lhůta pro podávání
nabídek

8. 2. 2021 do 13:00 hod.

Popis předmětu
zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je:
- uhlopříčka 55“ (širokoúhlá) včetně ocelového stojanu
- rozlišení minimálně 1920 x 1080 Full Hd
- barevnost 16,7 mil. barev
- dotykové provedení
- vodotěsnost IP-65, antivandal provedení
- jas 360 cd/m2
- automatická regulace jasu
- dodávka elektronické úřední desky (vč. dopravy na místo plnění)
a její osazení v místě plnění na veřejně přístupné ploše před
budovou Radnice v Šenově. Stavební připravenost a přivedení
elektrické energie k místu instalace a kabelové připojení k místní
síti LAN zajistí Zadavatel na základě požadavků specifikovaných
Uchazečem.
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-

Druh zakázky
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zprovoznění elektronické úřední desky (napojení na datový zdroj
a zdroj elektrické energie, oživení elektronické úřední desky
a nastavení dle technické specifikace uvedené níže,
- administrátorské zaškolení a zaškolení obsluhy pro práci
s
jednotlivými zařízeními a softwarem v potřebném rozsahu (dále
též jen „SW“),
- poskytnutí uživatelských licencí nutných k plnohodnotnému
užívání zařízení, např. ve vztahu k ovládacímu SW,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- předání veškerých dokladů nutných k převzetí a užívání díla
kupujícím,
- poskytování softwarové podpory díla,
- poskytování servisu díla po dobu 5 let.
V řízení o výběru této zakázky se nepostupuje podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2019
Pravidla o závazném postupu pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Lhůta a místo plnění

Místa dodání/převzetí
nabídky:

-

Nejpozději do 30. 4. 2021.
Místem plnění předmětu je město Šenov, Radniční náměstí 300,
739 34 Šenov.
- Osoba oprávněná k převzetí díla – Tomáš Rzyman.
- Zadavatel veřejné zakázky nestanovuje termín pro prohlídku
místa realizace, prohlídka možná po předchozím ujednání.
Lhůta pro podání nabídky končí dne 8. 2. 2021 v 13.00 hod.
Nabídku lze podat osobně na podatelnu Městského úřadu v Šenově
v sídle zadavatele, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, a to
v pracovních dnech pondělí až pátek dle úředních hodin,
nebo poštou na adresu pro poštovní doručování:
Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
Cenové nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek nebudou
posuzovány a budou zaslány zpět uchazeči.
Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce s výrazným
označením
ZAKÁZKA „ÚŘEDNÍ DESKA“
NEOTVÍRAT
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a na uzavření opatřené razítkem. Obálky musí být viditelně označeny
adresou, na kterou je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. Nabídky musí být doručeny nejpozději
v poslední den lhůty pro podání nabídek.
Forma zpracování:

Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení. Nabídka musí být
zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Všechny listy nabídky budou pevně spojeny či sešity tak, aby byla
znemožněna manipulace s jednotlivými listy. Všechny výtisky budou
řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky v nabídce budou
očíslovány, to vše dle dále uvedené specifikace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
-
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Platební podmínky – obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

-

-
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Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na min.
14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové
údaje budou v této měně.

Jiné požadavky zadavatele

Termín otevírání
obálek:
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Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez
DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu
nabídky (příloha č. 1).
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími
podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše
přístupná.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 8. 2. 2021 v 13:05 hod.
v místnosti č. 101F. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

Kvalifikace dodavatelů

Prokazování splnění
kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání
nabídky uvedené v bodě 1 - Lhůta pro podávání nabídek.

Základní kvalifikační
předpoklady

Dodavatel předloží pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
čestné prohlášení, kde musí být uvedeno jméno a příjmení, podpis
oprávněné osoby, datum podpisu.
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Profesní kvalifikační
předpoklady

Dodavatel předloží pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
kopii dokladu osvědčující způsobilost dodavatele, tj. živnostenské
oprávnění, výpis z OR nebo jiný doklad opravňující k podnikání
v daném oboru.

Technické kvalifikační
předpoklady

-

-

-

-

Kvalifikaci splní dodavatel, který předloží pro splnění technických
kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení se seznamem 3
zakázek obdobného charakteru jako předmět zakázky (stručný
popis zakázky, místo a doba plnění, objednatel a kontaktní osoba).
Uživatel bude mít možnost přepnout do rozložení přizpůsobeného
pro vozíčkáře.
Po delší době nečinnosti dojde k přepnutí do „úsporného“
zobrazení, kdy bude celý prostor obrazovky vyplněn polem pro
zobrazování obrázků (plakátů). Při dotyku dojde k návratu na
defaultního zobrazení.
Součástí bude SW pro vzdálenou správu a on-line monitorování,
který sleduje neoprávněné vniknutí, chod LCD panelu,
vzduchotechniky, počítače a zobrazovacího software a v případě
problémů zasílá upozornění správcům elektronické úřední desky.
Zadavatel požaduje trvalou licenci SW.
Zadavatel nepřipouští v souvislosti s provozováním elektronické
úřední desky úhradu udržovacích nebo provozních poplatků např.
za licence, správu, hosting atd. po dobu 36 měsíců.

Montáž a uvedení do provozu
- Montáž elektronické úřední desky před budovou Radnice v
Šenově a její uvedení do provozu, včetně montáže ocelové
konstrukce.
- Zaškolení obsluhy.
Záruka, jakost, vady zboží a servis
- Uchazeč je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti
a provedení.
- Zadavatel požaduje I. jakost dodaného zboží. Zboží musí být nové.
- Uchazeč zaručuje funkčnost zboží v režimu 24 hodin / 7 dnů
v týdnu / 365 dnů v roce.
- Zadavatel požaduje na zboží záruku za jakost v délce 36 měsíců.
Uchazeč je povinen zahájit veškeré odstraňování vad v případě
nefunkčnosti LCD panelu nejpozději do 24 hodin od okamžiku
nahlášení této vady Zadavatelem a vadu odstranit nejpozději do
48 hodin od okamžiku nahlášení této vady Zadavatelem.
- Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží Zadavateli na
základě předávacího protokolu. Záruční doba se staví po dobu, po
kterou nemůže Zadavatel zboží řádně užívat pro vady, za které
nese odpovědnost Uchazeč.
- V případě výměny nebo opravy v servisním středisku Uchazeče
nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí
Uchazeč bezplatně dopravu vadného zboží od Zadavatele do
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servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k
Zadavateli.
Zadavatel poskytne pro plnění záručního servisu tuto nutnou
součinnost:
o umožní provedení opravy v nejkratším možném čase,
o zajistí přítomnost pověřené osoby při servisním zásahu.
Záruční servis bude prováděn bezplatně s výjimkou
neoprávněných požadavků na záruční servis, např. v důsledku
chyby obsluhy apod.
Uchazeč uhradí škodu, která Zadavateli vznikla vadným plněním
v plné výši. Uchazeč rovněž Zadavateli hradí náklady vzniklé při
uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
Nebezpečí škody na zboží přechází na Zadavatele okamžikem
převzetí zboží.

Hodnotící kritéria

Hodnotící kritérium

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí
na základě nejnižší nabídkové ceny:
1. Kritérium: Celková nabídková cena bez DPH – váha 100 %.
Zadavatel seřadí nabídkové ceny podle jejich výše. Nejúspěšnější
nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech
podmínek zadavatele. Pro případ rovnosti nabídkových cen bude
rozhodující datum a čas podání nabídky a jako nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka toho uchazeče, který předložil nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou jako první v pořadí.
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Další informace a práva

Další informace a práva:

- Po otevření obálek s nabídkami až do výběru nejvhodnější z nich
může zadavatel jednat s jednotlivými uchazeči za účelem získání
doplňujících informací pro své rozhodnutí.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání
důvodu a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv veřejnou zakázku zrušit bez
udání důvodu.
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet došlé nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně
přístupných zdrojů.
- Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky na
internetových stránkách města v záložce „Zakázky města“ do
5 pracovních dnů od otevření obálek. V takovém případě se
považuje za doručené všem dotčeným uchazečům.
5

Další podmínky pro
plnění zakázky:

Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě
tak, aby byly doručeny nejpozději do doby tří dnů před skončením
lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele.

Lhůta pro podepsání
smlouvy:

Lhůta pro podepsání smlouvy s vítězným uchazečem je stanovena na
14 kalendářních dní ode dne odeslání oznámení nebo uveřejnění
oznámení výsledku výběrového řízení.

V Šenově 27. 1. 2021

podepsal
Tomáš Digitálně
Tomáš Rzyman
Datum: 2021.01.27
Rzyman 15:01:38 +01'00'

…………….………………………..
Tomáš Rzyman
správce PC sítě

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Přílohy naleznete na webových stránkách města Šenov:

https://mesto-senov.cz/radnice/zakazky-mesta/
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