ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu v režimu zákona č. 134/2016 Sb.
o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a dobudování kamerového a bezpečnostního systému
zajištění ochrany veřejného vnitrostátního letiště Vyškov před protiprávními činy.

Zadavatel: Aeroklub Vyškov, z.s.
Sídlo: Letiště Vyškov č.p. 725, 682 01 Vyškov - Předměstí
IČ: 46270850
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Pavel Novák

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Koudela, tel. 733 612 349, email: jiri.koudela@aeroklubvyskov.cz
1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka kamerového systému na bázi IP kamer s nahráváním
záznamu, elektronické zabezpečení prostor letiště Vyškov, oddělení veřejného a neveřejného
prostoru letiště, zajištění komunikačních a pozorovacích prostředků ochrany letiště Vyškov.
1.2 Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení dodávky: smlouva bude podepsána po vyhodnocení Výběrového řízení.
Předpokládané ukončení dodávky: 31. 8. 2019
Termín pro plnění veřejné zakázky je předpokládaný.
1.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
379.000 Kč bez DPH
1.4 Místo plnění veřejné zakázky: Aeroklub Vyškov, Letiště Vyškov č.p. 725, 682 01 Vyškov Předměstí
1.5 Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez udání důvodu, a to nejpozději do
uzavření smlouvy. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok.
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PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

2.1 Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením
obchodní firmy/názvu. Obálka musí být opatřena nápisem NEOTVÍRAT
a názvem:
„Rekonstrukce a dobudování kamerového a bezpečnostního systému zajištění ochrany

veřejného vnitrostátního letiště Vyškov před protiprávními činy.“

2.2 Nabídky se podávají nejpozději do 28. 2. 2019 do 12.00 hodin na adresu: Aeroklub Vyškov, z. s.,
poštovní přihrádka 23, 682 01 Vyškov. Pozdější doručení nebo na jinou adresu není považováno
za řádné podání nabídky.
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2.3 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp. osobu oprávněnou zastupovat
uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.
2.4 Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce a musí obsahovat návrh
smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče. V případě, že návrh smlouvy bude upraven nebo doplněn o další ujednání, budou
změny vyznačeny barevně. Ve smlouvě budou doplněny identifikační údaje, předmět dodávky
a cena.
2.5 Uchazeč předloží nabídku ve dvou vyhotoveních. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů
a přepisů.
2.6 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu,
která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.
2.7 Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a) Krycí list
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),
nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis
osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 1.
b) Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodě 3 zadávací dokumentace
c) Nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace
d) Návrh smlouvy – uchazeč použije přílohu č. 3
2.8 Podmínky zakázky nebudou v průběhu zadání zakázky měněny.
Zadávací dokumentace, případné změny či doplnění, otázky a odpovědi uchazečů budou
zveřejněny na www stránkách zadavatele: www.aeroklubvyskov.cz
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KVALIFIKACE DODAVATELŮ

3.1 Základní kvalifikační předpoklady veřejné zakázky
3.1.1

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) Který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
dodavatele a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento
základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
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b) Který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vele
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště;
c) Který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku);
d) Vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
e) Který není v likvidaci;
f) Který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
g) Který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
h) Který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele;
i) Který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
j) Který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
3.1.2 Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) Čestným prohlášením pro všechny body 3.1.1
3.2 Profesní kvalifikační předpoklady u veřejné zakázky
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel který:
Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění.
3.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady veřejné zakázky
Zadavatel nepožaduje splnění žádných ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.
3.4 Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje splnění žádných technických kvalifikačních předpokladů.
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3.5 Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.
V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen
zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv,
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
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TECHNICKÉ PODMÍNKY

4.1 Předmět plnění musí splňovat požadavky na technickou specifikaci dle Přílohy č. 4
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ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5.1 Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH
v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.
5.2 Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků
a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
5.3 Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
5.4 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY
Za dodávku bude vystavena jedna faktura – po předání dodávky objednateli. Splatnost faktury
bude 14 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Plnění bude zahájeno po podpisu kupní
smlouvy.

6.1 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání
náležitě doplněného či opraveného dokladu.
6.2 Zadavatel neposkytuje zálohy.
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

7.1 Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší celkové nabídkové ceny – tj. ceny včetně DPH.
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DALŠÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
8.2 Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.
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8.3 Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 2. 3. 2019 ve 13 hod, v sídle zadavatele – Letiště
Vyškov č.p. 725, 682 01 Vyškov – Předměstí.
8.4 Zadavatel sestaví tříčlennou hodnotící komisi, která provede otevírání obálek a hodnocení
doručených nabídek. Alespoň jeden člen komise bude zástupce zadavatele a bude zároveň
předsedou komise.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY

9.1 Požadované obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, která je nedílnou součástí
zadávací dokumentace – příloha č. 3 zadávací dokumentace.
9.2 Žadatel je povinen do návrhu smlouvy doplnit kontaktní údaje, předmět smlouvy, dodací lhůtu,
nabídkovou cenu v členění zadávací dokumentace i návrhu smlouvy.
9.3 Návrh smlouvy je součástí nabídky žadatele.
9.4 Žadatel má právo uvést v návrhu smlouvy doplnění, úpravy obchodních podmínek, úpravy či
doplnění musí být barevně označeny a budou předmětem dalších jednání.

Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dodávce
Příloha č. 4 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Příloha č. 5 – Mobilní oplocení – mapový zákres
Příloha č. 6 – Kamerový systém – schéma
Příloha č. 7 – Zabezpečovací systém – schéma

Ve Vyškově dne :

....................................
Ing. Pavel Novák
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