V Ostravě dne 10. prosince 2012

K 131-1/2012

Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu
Název veřejné zakázky: Systém CCTV do 5 výjezdových vozidel

Zadavatel:
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce)
Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
Profil zadavatele: www.e-zakazky.cz
ID datové schránky : spdaive

Předmět zakázky:
1. Předmětem zakázky je dodání jednotlivých kamer a řídicího systému, který umožní
sledování polohy vozidla, přesný itinerář v mapovém podkladu, snímání a ukládání
snímaných dat a jejich následný přenos pomocí sítí mobilních operátorů dle
technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této Výzvy.
2. Zadávací řízení se řídí ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují
ustanovení uvedeného zákona.

Doba a místo plnění:
1. Zadavatel požaduje plnění nejpozději do 20. prosince 2012.
2. Místem plnění je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40,
700 30 Ostrava - Zábřeh.

Požadavky na kvalifikaci uchazečů:
1. Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že splňuje základní kvalifikační
předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Vzor čestného prohlášení
je uveden v příloze č. 3 této výzvy.
2. Uchazeč v nabídce předloží doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list)
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a dále výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
3. Uchazeč doloží v nabídce prosté kopie těchto dokladů.
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Požadavky na zpracování nabídky:
1. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče ( oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládají uchazeči v nabídce
příslušným dokladem např. kopií výpisu z obchodního rejstříku, plnou mocí). Návrh
smlouvy musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v textu přílohy č. 2 této výzvy,
která vymezuje závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele. Zadavatel
si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění
nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných minimálních obchodních a
platebních podmínek uvedených v příloze č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy je zveřejněn a
je ke stažení v rámci dokumentace k této veřejné zakázce na profilu zadavatele.
2. Součástí nabídky musí být cenová nabídka, přičemž uchazeč uvede cenu v členění: cena
bez DPH, DPH a cena včetně DPH za jednotlivé položky a ve stejném členění uvede
cenu celkovou. Všechny cenové propočty musí být uvedeny v české měně. Nabídková
cena musí být definována jako cena konečná a musí obsahovat veškeré náklady nutné
k provedení zakázky. Nabídkovou cenu uchazeč zaokrouhlí na celé koruny.
3. Uchazeč v nabídce uvede záruční podmínky (minimální požadovaná záruka na předmět
zakázky je 60 měsíců).
4. Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu a dále ID datové schránky uchazeče, má-li uchazeč datovou schránku zřízenu.
Podmínky podání nabídky:
1. Nabídka musí být podána v písemné listinné podobě, v českém jazyce včetně všech
příloh a dokumentů (pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má
uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce ověřený
překlad tohoto dokumentu do českého jazyka). Zadavatel doporučuje, aby v nabídce byl
přiložen nosič dat (CD) s elektronickou podobou nabídky ve formátu PDF a DOC.
Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a názvem
zakázky.
2. Nabídka musí být doručena na podatelnu v sídle zadavatele osobně nebo poštou, a to
v řádně uzavřené obálce označené „Nabídka – systém CCTV do 5 výjezdových vozidel
– neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, e-mailová adresa nebo ID datové
schránky, na níž je možné zaslat uchazeči vyrozumění v případě podání nabídky po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
3. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. prosince 2012 v 10.00 hodin.
Hodnotící kritéria:
1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Další podmínky:
1. Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo:
změnit podmínky zadání
zadávací řízení kdykoliv zrušit nebo odvolat
před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace
deklarované uchazeči v nabídkách
o jednotlivých bodech smlouvy jednat a upřesnit jejich konečné znění
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na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit na profilu
zadavatele informaci o výsledku výběru nejvhodnější nabídky; tato informace se
považuje za doručenou okamžikem jejího uveřejnění na profilu zadavatele
smlouvu neuzavřít s žádným z uchazečů.

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel
Přílohy:
č. 1. – Technická specifikace
č. 2 – Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele
č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání Systému CCTV do 5 výjezdových vozidel Mercedes
Econic, a to dle níže uvedené technické specifikace:
SPECIFIKACE
Kamery:
15 ks - rozlišení

Venkovní kamera

Vnitřní kamera

420 TV řádků. IR přísvit: 5X23PCS, IR dosah: 20M, Vyvážení bílé
barvy (AWB), Kompenzace vlivu protisvětla (BLC), Použitelné již od 0lux (při
zapnutém IR přísvitu), Objektiv: Board Lens 3.6mm/F2.0(Optional), Rozměry: 94
x 62.5(H) mm, Hmotnost: 400g, Zdroj napájení: DC12V 250mA
Směr snímání a umístění kamer:
- Prostor za vozidlem, dle upřesnění objednatele
- Strany vozidla, dle upřesnění objednatele
5 ks - Na polohovatelném držáku se snímačem 1/3 sony CCD & DSP, Vysoké
rozlišení:560TVL, TV System:NTSC/PAL, úhel záběru 150°, Objektiv: 1.8mm,
Napájení:DC12V , IP66, Minimální osvětlení: 0.3 Lux (Color)/0.05Lux(B/W),
Pracovní teplota: -20℃~+65℃ Velikost: (délka)28mm*(výška)20mm*šířka)20mm
Směr snímání a umístění kamery:
- Pohled řidiče, snímání prostoru před vozidlem, umístění na palubní desce,
dle upřesnění objednatele

Řídicí systém:

5 ks

Provedení

Pevné kompaktní tělo - anti vandal, mechanický zámek, chrání otevření slotů s HDD nebo SD
Min. 4x video/vstup D1/HD1/CIF
Min. 1x výstup RCA
H 264 video komprese
Dual stream
Min. 4x audio vstup
Min. 1x audio výstup

Video

Audio

Ukládání dat

Rozšíření

Přenos dat

Provozní podmínky

ZÁRUKA

-

Min. 2x slot SD Card s kapacitou min. 2x 64GB
GPS
3G
G – sensor
Ethernet
RS232
RS485
USB 2.0

-

RTSP Stream pro každý video kanál
Možnost připojení na distribuční server
Vstup chráněn uživatelským jménem a heslem
Připojení až 5000 vozidel
Real – Time video a audio monitoring
Real – Time sledování polohy vozidel
Možnost vyhledávání a přehrávání uložených záznamů
Intercom
PTZ Control
Historie pohybu vozidel
Možnost škálovatelného připojení jednotlivých uživatelů dle uživatelských práv
RTSP Sream pro další propojení do SW třetích stran

Min. 5 let s opravou do 24 hodin 24x7, v místě instalace.

Cena musí být definována jako cena maximální a musí obsahovat veškeré náklady nutné
k provedení zakázky.
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