HOSPIC Frýdek-Mistek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

VZ-04-2019

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o. v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje veřejnou zakázku malého
rozsahu a vyzývá zájemce k podání nabídky. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou
malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle
ust. § 31 zákona zadávána žádným z postupů podle zákona.

1 Název veřejné zakázky:
,,Hospic FM-Napojení EZS a EPS na PCO"
2

Identifikační

údaje veřejného zadavatele:

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 72046546
Tel.: 595 538 112 - Ing. Jan Jursa, ředitel
Adresa profilu: https://www.zakazkyfm.cz/profile display 31.html

Kontakt:
Ing. Jiří Pomykal
tel.: 595 538 113, 777 784 721
e-mail: j.pomykal@hospicfm.cz
3

Předmět veřejné

zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné

dodavatele, který zajistí napojení bezpečnostního
systému elektrické zabezpečovací signalizace (dále EZS) a elektrické požární signalizace
(dále EPS) na pult centralizované ochrany (dále PCO) a bude provádět ochranu objektu
pomocí PCO včetně provedení fyzické kontroly objektu při vzniku poplachových zpráv ze
systémů EZS a EPS.
zakázky je

výběr

4 Doba a místo plnění
Předpokládaný

termín zahájení realizace veřejné zakázky: 1. 12. 2019.

Místo plnění: HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek.
Dokončení

zakázky: doba neurčitá.
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5 Technické podmínky zakázky
5.1

Zadavatel požaduje napojit bezpečnostní systémy EZS a EPS instalované ve vnitřních
prostorách budovy zadavatele na PCO dodavatele odkud bude nadále během plnění
poskytovaných služeb zajištěna fyzická kontrola objektu po vzniku poplachových zpráv
a případného provedení zákroku v případě zjištění protiprávního jednání. V případě
vzniku poplachu - požár, bude povinností dodavatele provést prostřednictvím své
výjezdové skupiny vnitřní kontrolu objektu a v případě zjištění požár zajistit okamžité
informování příslušného Hasičského záchranného sboru.

5.2

Zadavatel má vlastní zařízení pro napojení bezpečnostních systémů EZS a EPS na PCO
a to, objektové rádiové vysílače VVK-KOM8 a VVK-300-EPS systému RHMS 2000
včetně příslušenství (anténa ZAE 21 HS, akumulátor, zdroj). Zadavatel doporučuje
použití tohoto zařízení, pokud je toto kompatibilní s přijímačem PCO.

5.3

Zadavatel požaduje napojit bezpečnostní systémy EZS a EPS pomocí zařazení
podmínky příslušných technických norem.

5.4

K napojení bezpečnostních
subdodavatele.

5.5

Rozsah přenosu informací na PCO ze systému EZS musí být plně adresný s rozlišením
všech instalovaných detektorů, podsystémů (grup) a uživatelů bezpečnostního systému
EZS. U přenosu informací ze systému EPS postačí přenos informací v rozsahu: poplach
požár, poplach požárního tlačítka, porucha EPS, výpadek napětí 220 V. Napojení
bezpečnostního systému EPS musí splňovat podmínky řady norem ČSN EN 54.

5.6

Budova zadavatele je vybavena bezpečnostním systémem EZS s vyhodnocovací
ústřednou typu DIGIPLEX 96 NE výrobce PARADOX (systém zahrnuje přístupový
systém, kdy informace z tohoto systému nebudou přenášeny na PCO). Systém EPS je
osazen vyhodnocovací ústřednou typu APOLLO ALGOPLUS 1 výrobce ALGOPLUS
zahrnující požární detektory, požární tlačítka, požární sirény, zábleskové majáky
a ovládání požárních dveří, požárních klapek a vzduchotechniky.

5.7

Zadavatel požaduje zabezpečení přístupu k informacím z bezpečnostních systémů EZS
a EPS na PCO prostřednictvím připojení na PCO dodavatele, kdy informace musí
obsahovat aktuální zprávy a historii zpráv.

systémů

EZS a EPS na PCO

může

splňující

dodavatel použít

6 Cena veřejné zakázky malého rozsahu a platební podmínky
6.1

Cena za poskytování služeb ochrany majetku zadavatele pomocí bezpečnostru'ho
systému EZS a EPS bude hrazena vždy jednou měsíčně a bude obsahovat všechny
náklady související s ochranou objektu. Uchazeč doplní do cenové nabídky cenu za
poskytování služeb ochrany objektu zadavatele s členěním cena bez DPH, DPH a cena
včetně DPH.

6.2

Nabídková cena bude stanovena vždy za jeden měsíc poskytovaných služeb.

6.3

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Telefon : 595 538 111 • FAX: 595 538 110 • E-mail: recepce@hospicfm.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Frýdek-Místek • Číslo účtu: 43-5839930257/0100
IČ: 72046546

-2-

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek

7 Požadavky na zpracování nabídkové ceny
7 .1

Cena nabídky bude uvedena v přiloženém

formuláři

7 .2

Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně
všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné
k plnění zakázky a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustnou.

„Cenová nabídka".

8 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
8.1

Dodavatel je povinen doložit čestné prohlášení o své základní, ekonomické a profesní
způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu § 73 a násl. zákona. Vzor čestného
prohlášení, které může dodavatel použít, je uveden v příloze.

8.2

Dodavatel v kopii doloží výpis z obchodm'ho rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ve
které je uchazeč zapsán a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

9 Hodnotící kritéria
9.1

Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti na
nabídkové ceny bez DPH.

základě

nejnižší

10 Pokyny pro podání nabídky
10.1 Termín pro podání nabídky je 29. 8. 2019 do 10:00 hod. Po tomto termínu se nabídky
na plnění veřejné zakázky nepřijímají.
10.2 Obsah nabídky:
a)

Vyplněný

závazný formulář „cenová nabídka" (v
oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

b) Doklady a informace prokazující

příloze)

podepsaný osobou

splnění kvalifikačních předpokladů

dle bodu 8.

10.3 Nabídku požadujeme doručit v elektronické nebo v listinné podobě:
a)

Prostřednictvím

elektronického nástroje EZAK. Zadavatel není provozovatelem
tohoto elektronického nástroje, ale je pouze uživatelem. Veškeré informace týkající se
postupu odesílání nabídek jsou podrobně popsány v „uživatelské příručce" volně
dostupné v systému EZAK (viz https://www.zakazkyfm.cz/manual 2/ezak-manualdodavatele-pdt).

b) v listinné podobě v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT", názvem zakázky
„Hospic FM - Napojení EZS a EPS na PCO" a uvedením obchodního jména
a adresy uchazeče prostřednictvím recepce Hospic Frýdek-Místek, p.o., nebo zaslat
poštou na adresu:
Hospic Frýdek-Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640
738 01 Frýdek-Místek.
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10.4

Uchazeči

o tuto zakázku se mohou účastnit prohlídky místa
specifikací dne 20.8.2019 v 9:00 hodin.
Žádáme o potvrzení účasti na prohlídce e-mailem den předem.

plnění

a technických

10.5 Zadavatel nebude vracet žádné podané nabídky. Zadavatel nebude hradit
zadávajícího řízení žádné náklady spojené s průběhem zadávacího řízení.

účastníkům

10.6 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.
10.7 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
10.8 Nabídky nesplňující podmínky zadání nebudou hodnoceny.

Ve Frýdku-Místku dne 15.8.2019

S pozdravem
Ing. Jan JursJ

ředitel
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Hospic Frýdek-Místek, p.o.
I. J . Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
IČ : 72046546
...-....__ ®

Přílohy:

1. Cenová nabídka
2. Čestné prohlášení
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