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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Kamerový systém – Ubytovna Pod Červeným kamenem

Předmět zakázky

Kamerový systém se záznamem s možností přístupu prostřednictvím LAN
sítě

Datum vyhlášení zakázky

27.10.2011

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Igor Kocurek, vedoucí odboru majetku města

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Pavel Liška, tel. 556 879 433, 737 206 777,
e-mail pavel.liska@koprivnice.cz
- organizace veřejné zakázky, technická specifikace
Blanka Fabiánová, tel. 556 879 667, 736 614 211
e-mail blanka.fabianova@koprivnice.cz
- umístění komponent kamerového systému
Termín prohlídky: středa 02.11.2011 v 9.00 hodin - Ubytovna Pod
Červeným kamenem, Komenského 622, Kopřivnice

Popis předmětu zakázky

Záznamové zařízení
1x DVR s možností osazení HDD, PAL, pro max. 8 analogových kamer,
porty myš, klávesnici, monitor, LAN pro dálkový přístup
1x HDD (1 TB) pro uchování záznamů
Záložní zdroj
1x UPS 500 VA
Kamery
7x analogová kamera, PAL, antivandal provedení, LED přísvit, bez topení
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7x napájecí zdroj kamery
Kabeláže + kabelové trasy
koaxiální kabel, napájecí dvoulinka, kabelová lišta (nacenění podle
skutečnosti buď při prohlídce nebo po realizaci)
Montáž, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy
Záruka 36 měsíců
Termín plnění

Požadavky na prokázání
kvalifikace

09.12.2011
- oprávnění k podnikání
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
- potvrzení finančního úřadu o tom, že uchazeč nemá v evidenci daňové
nedoplatky
Výše uvedené doklady budou doloženy před podepsáním smlouvy, a to
v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž tyto doklady může
uchazeč nahradit předložením originálu nebo úředně ověřenou kopií
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Lhůta pro podání nabídek

04.11.2011 do 10.00 hodin

Místo pro podání nabídek

Radnice města Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice.
Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese radnice města Kopřivnice.
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Kamerový systém – Ubytovna Pod
Červeným kamenem – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „Kamerový systém – Ubytovna Pod Červeným
kamenem – NEOTVÍRAT“.

Forma podání nabídek

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Součástí nabídky musí být rovněž návrh smlouvy podepsaný oprávněnou
osobou.
V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému
datových schránek musí být nabídka i návrh smlouvy ve formátu PDF
s podpisem.
Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného
dokumentu.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31.12.2011.

Hodnotící kritéria

Nejnižší cena
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Další požadavky

Práva zadavatele

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:
- nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit
- na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním
- jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných
zadáním
Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém
řízení a nabídky se nevracejí.

Ing. Igor Kocurek
vedoucí odboru majetku města

Digitálně podepsal Ing. Igor Kocurek
Datum: 27.10.2011 12:21:06 +02:00
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