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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vnitřní normy č. 8/2017 

  
 
ze dne: 24. 6. 2020          
 

 
Vyzýváme Vás k předložení bezplatné nabídky na akci:  
 

 
Akce:         
 
Předmět 
plnění: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místo plnění:                                                

 
Parkovací automaty na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti 
 
Dodávka, instalace a zprovoznění 4 kusů nových parkovacích automatů (PA) 
Dodávka obslužného software pro dohled a administraci PA vč. licence. 
Poskytnutí nezbytné dokumentace pro řádné užívání PA a softwaru. 
Zaškolení zaměstnanců zadavatele. 
Zajištění podpory a údržby (servis). 
 
 

Konkrétní požadavky jsou upřesněny v návrhu smlouvy (příloha č. 1) a specifikaci předmětu 
plnění (příloha č. 3). Kompletní zadávací dokumentace je dostupná na adrese: 
http://www.mnhradiste.cz/verejne-zakazky. Zadavatel garantuje odběr minimálně 3 kusů PA. 
 
Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště. Umístění PA je přílohou č. 2 této výzvy a před 
instalací se může změnit. 

 
 
Cena: 

 

• Nabídková cena za celý předmět plnění v průběhu záruční doby (60 měsíců) bude 
uvedena v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky (příloha č. 4).  

• Předpokládaná hodnota zakázky je 600.000 Kč bez DPH.  

• Nabídková cena je nejvýše přípustná cena a bude garantována po celou dobu 
smluvního vztahu, musí obsahovat veškeré náklady na provedení prací včetně 
vedlejších nákladů apod. 
 

• V návrhu smlouvy a v krycím listu bude dále uvedena garantovaná cena servisních 
služeb po uplynutí záruční doby a servisních služeb, na které se nevztahuje záruka. 
Cena servisních služeb bude upravována na základě aktuálního vývoje inflace. 

 

 
Termín plnění:                            
 

 

• Termín výzvy na dodání 1 kusu PA: 29. 7. 2020 až 31. 10. 2020. Termín dodávky, 
instalace a zprovoznění 1 kusu PA: do 30 dnů od doručení výzvy. 

• Termín výzvy na dodání dalších 2-3 kusů PA: 1. 4. 2021 až 31. 10. 2022. Termín 
dodávky, instalace a zprovoznění 2-3 kusů PA: do 30 dnů od doručení výzvy. 
 

 
Kvalifikační 
požadavky: 
 

 

• Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč 
zapsán podle zvláštních právních předpisů, ne starší než 90 dnů (prostá kopie). 

• Oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů (živnostenský zákon apod.) 
v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky (prostá kopie). 
 
Prokázání výše uvedených kvalifikačních předpokladů je možné nahradit výpisem ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nebo certifikátem, vydaném v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů (prosté kopie). 
 

• Seznam alespoň 2 zakázek obdobného charakteru jako je předmět této poptávané 
zakázky, prováděných v posledních třech letech a v hodnotě min. 300 tis. Kč bez DPH 
za každou jednu zakázku. U těchto zakázek uvede uchazeč kontakt na objednatele za 
účelem možnosti prověření referencí. 
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Poddodavatelé: 

 
Uchazeč je povinen připojit k návrhu smlouvy jako přílohu čestné prohlášení, které musí 
obsahovat údaj o částech veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jiným osobám. Zároveň je 
uchazeč povinen připojit seznam těchto osob s jednoznačnou identifikací, který v konečném 
znění podléhá schválení zadavatelem. Za poddodavatele nejsou, pro účely této veřejné 
zakázky, považováni výrobci dodávaných technologických zařízení a montážních materiálů. 
 

 
Podání 
nabídek: 

 
Nabídka musí obsahovat:  

• vyplněný krycí list nabídky,  

• doplněný návrh smlouvy, 

• dostatečné informace o typu, funkčnosti a vzhledu PA 

• doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků 

• čestné prohlášení o (ne)zadání části zakázky poddodavatelům a seznam 
poddodavatelů. 
 

Nabídku zašlete poštou na adresu MěÚ Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, nebo 
předejte do podatelny MěÚ. Termín pro doručení nabídek je 15. 7. 2020 do 10ºº hod. Obálka 
s nabídkou bude zalepena, opatřena adresou uchazeče a textem: Nabídka - Parkovací 
automaty na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti - NEOTEVÍRAT 

 
Nabídka bude doručena 1x v tištěné formě a 1x na CD ve formátu PDF, vyplněný krycí list 
nabídky také ve formátu xlsx., doplněný návrh smlouvy také ve formátu docx. 

 

 
Podrobné 
informace: 
 

 
Dodatečné informace budou poskytnuty na vyžádání. Kontaktní osobou je Ondřej Šindelář, e-
mail ondrej.sindelar@mnhradiste.cz, tel. 326 776 619, mob. 720 070 039. 

 
Hodnotící 
kritérium: 

 
Nejnižší cena vč. DPH (pro účely hodnocení se za nejnižší cenu považuje nabídková cena za 
celý předmět plnění + cena za 48 měsíců servisu při předpokladu 1 hodiny činnosti/měsíc a 1 
zpáteční cesty/čtvrtletí, bez zohlednění inflace). 
 

 
Ostatní 
podmínky: 
 

 
Zadavatel může veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit. Zadavatel může omezit rozsah 
plnění, nebo rozložit zakázku mezi více dodavatelů podle vhodnosti nabídky pro konkrétní 
etapu. Zadavatel může vyřadit nabídku, která neakceptuje stanovené podmínky. Termín pro 
rozhodnutí o přidělení zakázky je nejdéle do 31. 8. 2020. Zálohy nebudou poskytovány, 
splatnost faktury 30 dnů. 

 
 
Otevírání 
obálek: 

 
Otevírání obálek je neveřejné. 
 

 
Přílohy: 

 
1. Návrh smlouvy 
2. Umístění parkovacích automatů 
3. Specifikace předmětu plnění 
4. Krycí list 
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