Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111
e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz
IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100
Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr, vložka 51

V Hradci Králové dne 7.7.2016

Veřejná zakázka č. 1538 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky:
Brněnská 1462 - kamerový systém
Zadavatel zakázky:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
IČ: 64811069
1.
1.1
1.2
1.3

2.

Plnění zakázky
Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Brněnská 1462
Druh, množství a rozsah prací vč. technické specifikace:
viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“
Lhůta splnění:

Termín zahájení stanovil zadavatel pro potřebu soutěže na 5.8.2016, je podmíněn řádným
ukončením zadání zakázky - podpisem SOD,

Termín dokončení díla nejpozději do 19.8.2016.
Požadavek na identifikaci uchazeče
Identifikaci uchazeč splní předložením vyplněného návrhu smlouvy o dílo v nabídce.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením podepsaného
předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.
3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
3.2.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží v nabídce:
a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky,
zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
3.3 Ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku prokáže uchazeč předložením
čestného prohlášení (zpracovaného uchazečem volnou formou)
3.4 Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením seznamu
minimálně tří nejvýznamnějších prací obdobného charakteru k této zakázce provedených
uchazečem za poslední 3 roky. Tento seznam musí zahrnovat cenu, dobu a místo plnění
realizace prací. Přílohou seznamu bude osvědčení jednotlivých objednatelů včetně kontaktů
referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.
3.
3.1

4.
Požadavek na zpracování cenové nabídky
4.1 Nabídkovou cenu předloží uchazeč takto:
4.1.1 Uchazeč na samostatném listu předloží nabídkovou cenu dle jednotlivých položek (položkový
rozpočet). Celková nabídková cena bude uvedena i do návrhu Smlouvy o dílo.
4.2 Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že smlouva o dílo uzavřená
s vítězným uchazečem bude obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče
stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených
zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.
4.3 Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádnou a úplnou realizaci prací.
4.4 Uchazeč si detailně prostuduje zadávací dokumentaci, aby si s dostatečným časovým
předstihem před podáním nabídky vyjasnil se zadavatelem případné nesrovnalosti.
5.

Platební podmínky
Zadavatel neplatí předem, práce jsou hrazeny dle rozsahu skutečně provedených prací a
odsouhlaseného soupisu provedených prací.

6.
6.1

Další požadavky zadavatele
Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani Správy nemovitostí
Hradec Králové, příspěvková organizace. Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže
předložením podepsaného předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.
Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů,
které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory,
zadavatel připouští použití i obdobných řešení.
Nabídku záruční lhůty na dílo minimálně 36 měsíců. Délku poskytované záruky prokazuje
zhotovitel.
Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě.
Předložení podepsaného návrhu smlouvy oprávněnou osobou uchazeče, doplněného
uchazečem o vyznačené údaje.
Nabídky a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce.
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8.

Převzetí podkladů k veřejné zakázce
Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč zadavateli na e-mail luxova@snhk.cz nebo
telefon 495 774 174; zadávací dokumentace je zasílána elektronicky.
Sídlo organizace:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:

Výzva,

„TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“,

Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“,

Formulář „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“,

Návrh Smlouvy o dílo,
Doporučené řazení dokumentů v nabídce

Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
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Podepsaný návrh Smlouvy o dílo
Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (výkaz výměr, pojistná smlouva aj.)

Lhůta a místo pro podání nabídky
Místo:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Hana Luxová, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Lhůta:
Pondělí až pátek (jsou-li pracovní dny) v době od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je:
pondělí 1.8.2016 do 10:00 hod
Nabídky se podávají pouze písemně, a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených
obálkách označených číslem a názvem zakázky, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a
heslem „NEOTVÍRAT“.

10.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení
lhůty pro podání nabídek.

11.

Kritéria pro přidělení zakázky
Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je
nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

12. Práva zadavatele
12.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné
zakázce.
12.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky.
V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.
12.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv i bez udání důvodu.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 1638
1. Název zakázky:
Brněnská 1462 - kamerový systém
2. Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Brněnská 1462
3. Druh a rozsah předmětu zakázky:
Dílo sestává zejména z dodání, instalace a zprovoznění kamerového systému pro monitorování
prostoru vstupu, chodeb a schodiště objektu ubytovny včetně zkušebního provozu.
4. Technická specifikace předmětu zakázky:
Podrobná specifikace prací
Výkaz výměr
5. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla.
6. Maximální rozsah denní pracovní doby:
v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem
7. Kontaktní osoby SNHK:
Ing. Jiří Dušek, provozně technický náměstek, tel. 603 541 375
8. Další specifické požadavky:
8.1 V rámci plnění díla zhotovitel dále zajistí zejména instalaci, nastavení, seřízení kamer,
kabeláž, instalace software, prokazatelné proškolení obsluhy, předání písemného manuálu
pro zařízení a software.
8.2 Zhotovitel zajistí, aby při instalaci kamerového systému nedošlo k narušení stavby.
V případě narušení zhotovitel uvede vše do původního stavu.
8.3 Zhotovitel zajistí zkušební provoz.
8.4 V případě zájmu o prohlídku prostor si uchazeč sjedná termín telefonicky nebo emailem
s kontaktní osobou SNHK (Ing. Dušek, tel. 603 541 375, email dusek@snhk.cz)
V Hradci Králové dne 7.7.2016

Podrobná specifikace prací
Zakázka č. 1638 - Brněnská 1462 - kamerový systém

Jedná se o pětipodlažní panelový dům, rok výstavby 1985. Zkolaudován a využíván jako ubytovna.
V domě je celkem 36 ubytovacích jednotek. V 1 PP se nachází technické zázemí pro dům (kolárna,
rozvodna tepla, elektrorozvaděč), prostory využívané organizací Salinger; v 1 NP místnost pro stálou
dohledovou službu, která bude zajišťovat provoz ubytovny včetně obsluhy monitorovacího systému.
Do této místnosti bude umístěn monitor plus další technologické zařízení nutné k provozování
systému.
V ostatních nadzemních podlažích se nachází ubytovací jednotky.
Kamerovým systémem budou monitorovány podlaží 1 – 4 NP, tedy společné chodby, ze kterých se
vchází do ubytovacích jednotek.
Další kamera bude monitorovat vstupní chodbu se schodištěm a hlavním vstupem do objektu.
Trasy kabelových rozvodů a přesné montážní body kamer schválí zadavatel. Veškeré dodávky a
montáž jsou požadovány v provedení antivandal.
Zařízení bude umožňovat inteligentní správu a řízení kamer, dohledový systém, vyhledávání
konkrétních sekvencí. Specifikace a typ kamer, zdroje CCTV atd. viz výkaz výměr.
Registrační oznámení bylo dne 29.09.2015 zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného
Úřadem pro ochranu osobních údajů pod č. 00029558/003.

1 NP

2, 3, 4 NP

