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ZADÁVACÍ PODMÍNKY
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)
Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

Statutární město Frýdek-Místek

IČO zadavatele

00296643

Kontaktní adresa zadavatele

Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 22

Jednající/zástupce

Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ

Kontaktní osoba zadavatele

Ivo Sztwiertnia

Telefon, fax

558 609 292, 558 609 166

E-mail

sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz

Adresa profilu zadavatele

https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.htm
Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací
místnosti MMFM

Číslo veřejné zakázky

P17V00000129

IČ: 00296643
Internet: www.frydekmistek.cz

Č.J.: MMFM 118210/2017
Evidenční číslo zakázky VVZ

Z2017-024440

Předmět veřejné zakázky

dodávky

Režim veřejné zakázky

nadlimitní

Druh zadávacího řízení

otevřené řízení

I.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a umožnit mu nabýt
vlastnické právo k dále vymezenému zboží a závazek kupujícího zaplatit sjednanou cenu.
Předmětem plnění je dodávka a instalace audiovizuální techniky (dále jen AV techniky) a
hlasovacího a komunikačního systému (dále jen HKS) dle projektové dokumentace
Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM zpracované
firmou AV MEDIA a.s., 07/2017. Rekonstrukce se týká prostor sálu zastupitelů a předsálí.
Sál bude sloužit pro zasedání a hlasování zastupitelů, ale také jako místnost pro jednání a
prezentace. Cílem tohoto projektu je komplexní dodávka HKS pro podporu zasedání
Zastupitelstva města Frýdku-Místku, jeho instalace a zprovoznění. HKS v plné míře nahradí
stávající hlasovací a komunikační systém a bude mít i další nové funkcionality, odpovídající
současným požadavkům na moderní systémy – pořizování a ukládání videozáznamů ze
zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, on-line video přenos z jednání Zastupitelstva
města Frýdku-Místku, export dat do interních systémů kupujícího pro další využití.
Další požadavky na předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 - PD a v příloze č.
2 - Návrh smlouvy.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
32300000-6 - Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa
nebo duplikační přístroje
32570000-9 - Komunikační zařízení
51300000-5 - Instalace a montáž komunikačních zařízení

II.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, dle kritéria nejnižší
nabídkové ceny bez DPH jako součet:
Ceny za dodávku a instalaci AV techniky a HKS, včetně zaškolení zaměstnanců odboru
informačních technologií a pilotního zaškolení zastupitelů objednatele – ODDÍL 3 SMLOUVY
O DÍLO
a ceny za 24 úkonů technické podpory za 48 měsíců – ODDÍL 4 SMLOUVY O
DÍLO.

III.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

V souladu s ust. § 41 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytl ve lhůtě pro podání
nabídek jistotu ve výši 100 000 Kč (dále jen „jistota“).
1. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 41 odst. 6 zákona je zadavatel povinen vrátit originál
záruční listiny nebo písemného prohlášení pojistitele, doporučuje zadavatel dodavateli vložit
do nabídky originál tohoto dokladu tak, aby bylo možno originál z nabídky volně vyjmout
(např. vložení do závěsné složky, apod.), a do nabídky s ohledem na ust. § 41 odst. 7
zákona vložit kopii tohoto dokladu tak, aby nebylo možno kopii z nabídky volně vyjmout.
2. V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být jistota
připsána na účet zadavatele č. 6015-928781/0100, vedený u Komerční banky, a.s., variabilní
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symbol: 3240083. Do účelu platby dodavatel uvede text „Jistota“, IČ uchazeče a číslo VZ:
P17V00000129. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet
zadavatele nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.
3. Nestanoví-li dodavatel v nabídce jinak, bude mu peněžní jistota vrácena pod stejným
variabilním symbolem na účet, ze kterého byla poskytnuta. V případě, že účastník
zadávacího řízení bude požadovat vrácení peněžní jistoty pod jiným variabilním symbolem
nebo na jiný účet, musí tento požadavek uvést v nabídce.

IV.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky, tj. v členění:
a) za dodávku a instalaci AV techniky a HKS, včetně zaškolení zaměstnanců odboru
informačních technologií a pilotního zaškolení zastupitelů objednatele – ODDÍL 3
SMLOUVY O DÍLO
b) 24 úkonů technické podpory za 48 měsíců – ODDÍL 4 SMLOUVY O DÍLO
Nabídková cena bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou.
Nabídková cena bude uvedena v české měně, v členění: nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.
Podrobné členění nabídkové ceny bude uvedeno v příloze soupis prací a vyplněno v návrhu
smlouvy o dílo.

V.

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČ. PLATEBNÍCH PODMÍNEK

1. Obchodní podmínky jsou obsahem závazného textu smlouvy na plnění veřejné zakázky
ve znění přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek (dále jen „smlouva“).
2. Zadavatel nepřipouští změnu textu smlouvy, přičemž účastník zadávacího řízení smlouvu
doplní o:
- identifikační údaje dodavatele
- cenu v požadovaném členění
- místo a datum podpisu smlouvy
- jméno, příjmení a funkci osoby smlouvu podepisující.
3. Smlouva musí být vlastnoručně podepsaná osobou oprávněnou k podpisu.
4. Řádně doplněnou a podepsanou smlouvu, včetně příloh, účastník zadávacího řízení vloží
do nabídky.

VI.

DOKLADY PRO SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem řádně splní dodavatel, který prokáže splnění:
•
•
•

základní způsobilosti podle § 74 zákona
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona
technické kvalifikace podle § 79 odst. 2, písm. b) zákona

1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 74 ZÁKONA
Způsobilý je dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží (ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona),
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí uvedenou
podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí uvedenou
podmínku splňovat vedle výše uvedených osob této právnické osoby rovněž vedoucí
pobočky závodu.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek (ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona),
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona),
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
(ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona),
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele (ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona).
1.1 Prokázání splnění základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu
k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74
odst. 1 písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst.
1 písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.
2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 77 ODST. 1 A ODST. 2 PÍSM. A) A PÍSM. C)
ZÁKONA
2.1 Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží:
a) kopii výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje - § 77 odst. 1 zákona,
dále zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil kopii dokladu, že je
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b) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, jedná se o
příslušné živnostenské oprávnění či licenci - § 77 odst. 2 písm. a) zákona
dále zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil
c) osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující osoby
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů v oboru „Technika prostředí staveb, specializace
elektrotechnická zařízení“ - § 77 odst. 2 písm. c) zákona
3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE PODLE § 79 ODST. 2, PÍSM. B) ZÁKONA
3.1 Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel tak, že předloží:
- seznam významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení, včetně uvedení ceny, data ukončení jejich realizace a identifikace
objednatele. Obsahem seznamu musí být nejméně 2 zakázky na dodávku a
instalaci audiovizuálního systému v hodnotě minimálně 2 mil. Kč bez DPH /
zakázka
a minimálně 1 zakázka na dodávku a instalaci konferenčního hlasovacího
systému v hodnotě minimálně 800.000,- Kč bez DPH, přičemž tento systém musí
obsahovat min. 30 hlasovacích míst,
Pro seznam referenčních zakázek doporučuje zadavatel použít přílohu č. 3 těchto
Zadávacích podmínek.
4. DALŠÍ ZPŮSOBY PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel může doložit i jiná oprávnění, opravňující jej k plnění veřejné zakázky v plném
rozsahu, případně výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Systému
certifikovaných dodavatelů. Dodavatel může podle § 86 odst. 2 zákona nahradit zadavatelem
požadované doklady čestným prohlášením (příloha č. 6) nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky.
V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby je dodavatel
v souladu s ust. § 83 zákona povinen zadavateli předložit doklady uvedené v § 83 odst. 1.

VII. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii, v listinné formě, v českém
jazyce; výjimku z českého jazyka tvoří zejména odborné názvy, údaje – obchodní označení
výrobků, apod.
Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku
Zadávacích podmínek.
1. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku VI. těchto
zadávacích podmínek. Zadavatel doporučuje využít formuláře dle přílohy č. 3,
2. Písemný návrh smlouvy. Závazné požadavky na obsah smlouvy jsou přílohou č. 2
těchto Zadávacích podmínek.
3. Jistota - originál bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo sdělení údajů o provedené
platbě.
4. CD/DVD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy) a tabulkové části
nabídky ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel.).
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VIII. ZADÁVACÍ LHŮTA
V souladu s ust. § 40 zákona zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou účastnici zadávacího
řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, v délce 90 kalendářních dnů. Počátkem
zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

IX.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
2. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, není tím dána povinnost uchazeče zahrnout do
své nabídky tento konkrétní výrobek. Zadavatel výslovně připouští použití i jiných
kvalitativně a technicky obdobných řešení, a to v těch případech, kdy dodavatel prokáže,
že nabízené dodávky, služby či práce splňují rovnocenným způsobem požadavky
vymezené technickými podmínkami, případně splňují požadavky na výkon nebo funkci.
3. Vybraný dodavatel, pokud je právnickou osobou, je povinen, aby jako podmínku pro
uzavření smlouvy předložil:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
4. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem „Neotevírat“. Na
obálce doporučujeme uvést adresu, na niž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
P17V00000129
„Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM“
NEOTEVÍRAT
5. Zadavatel je oprávněn z důvodů uvedených v § 127 zákona, zrušit zadávací řízení.

X.

MÍSTO A LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Lhůta pro podání nabídek končí 12. 10. 2017 v 9:00 hod. Místem podání nabídek je
podatelna Magistrátu města Frýdku Místku na adrese Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738
22.
Otevírání obálek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v sídle zadavatele na adrese Radniční 1148
v zasedací místnosti investičního odboru, místnost č. 428. Otevírání obálek jsou
oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za uchazeče, které se
prokážou plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo uchazeče –
fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a osoby pověřené
zadavatelem.
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XI. IDENTIFIKACE OSOBY, KTERÁ VYPRACOVALA ČÁST ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
V souladu s ust. § 36 zákona zadavatel uvádí část zadávacích podmínek a identifikaci osoby
odlišné od zadavatele, která vypracovala níže uvedenou část zadávacích podmínek:
Část zadávacích podmínek
Příloha č. 1 - projektová dokumentace

Identifikace osoby
AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Hostivař,
102 00 Praha 10, IČ 48108375

XII. PŘÍLOHY
1. PD
2. Návrh smlouvy
3. Seznam významných dodávek
4. Základní údaje o nabídce
5. Soupis prací, dodávek a služeb
6. Čestné prohlášení
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