ČR - Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Zubatého 1, 614 00 Brno
____________________________________________________________________________________________________

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu (výzva jednomu
uchazeči)
Číslo zakázky

HSBM-295-02/2014

Název zakázky

Upgrade SW SBI easy na SBI lite
ISPROFIN 114V24100 4011

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce)

Dodávky

Datum vyhlášení zakázky

17. 4. 2014

Název zadavatele

Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje

Sídlo zadavatele
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa
IČO zadavatele

Zubatého 1, 614 00 Brno

DIČ zadavatele
Jméno, případně jména,
a příjmení kontaktní osoby
zadavatele ve věci zakázky,
její telefon a e-mailová
adresa
Lhůta pro podávání nabídek

není plátcem
Ing. arch. Jana Závodská, tel. 950 630183,
jana.zavodska@jmk.izscr.cz
Monika Dědičová, tel. 950 630148,
monika.dedicova@jmk.izscr.cz

Místo pro podávání nabídek

Zubatého 1, 614 00 Brno

plk. Ing. Jiří Pelikán, 950 630 101, jiri.pelikan@jmk.izscr.cz
70884099

30. 4. 2014 do 15 hod.
•

Popis předmětu zakázky

•
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Upgrade systému pro komplexní řízení
bezpečnostních, provozních a technologických
systémů budov SBI Easy verze 5.2 na SBI Lite
verze 5.3 včetně komplexních funkčních testů
systémů.
Navýšení počtu licencí okruhů lokalit elektronické
kontroly vstupu o 1 licenci.

Termín plnění 1 měsíc od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění Sídlo zadavatele
Hodnotící kritéria

·

Nejnižší nabídková cena

·

Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele
·

·
·
·

pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán
Kopie dokladu o oprávnění k podnikání
Doklad o tom, že dodavatel je výhradním výrobcem
požadovaného softwarového systému

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce opatřené na
přelepu razítkem a na přední straně výrazně označené
„NEOTEVÍRAT – NABÍDKA – Upgrade SW SBI easy“

Požadovaný jazyk nabídky

Jazyk český

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu

Další požadavky na
zpracování nabídky

Zadávací řízení se řídí

Podpis zadavatele

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena,
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky,
a to podobu danou právními předpisy k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
• Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že
zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva
s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo
poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na
profilu
zadavatele
(https://www.softender.cz/mvcr)
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž
součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech
dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o
nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje
s výše uvedeným souhlas.
• Součástí nabídky bude písemný návrh kupní smlouvy
(vypracuje dodavatel) podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
• Rozsah veřejné zakázky může být zadavatelem
upraven v návaznosti na finanční možnosti zadavatele
po předchozí dohodě s vybraným uchazečem.
• Nabídková cena za dodávku zboží bude uvedena v
české měně bez DPH.
§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž
na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
plk. Ing. Jiří Pelikán
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