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Výzva k podání nabídky na dodávky zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž 4 ks 

ukazatelů rychlosti pro město  Rychvald“ 

Město Rychvald, IČ: 002 97 615, se sídlem Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zastoupeno 
starostou města Milanem Starostkou, jako veřejný zadavatel podle ustanovení § 4 odst. 1 
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 31 za použití ustanovení § 6 zákona Vás 

 
v y z ý v á 

 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
„Dodávka a montáž 4 ks ukazatelů rychlosti pro město Rychvald“ 

 
1. Identifikační údaje zadavatele 

zadavatel:  Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
IČ:    002 97 615  
DIČ:    CZ00297615 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  2728791/0100 
 
2. Druh a předmět zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávána postupem mimo Zákon o zadávání 
veřejných zakázek dle ust. § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. v úplném znění.  
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 4 ks certifikovaných ukazatelů rychlosti pro město 
Rychvald. 
Specifikace ukazatelů: 

- Záznam dopravních dat (datum, čas, rychlost, záznam průjezdu vozidel) 
- Zobrazování okamžité rychlosti ve vzdálenosti vozidel min. 70 m před radarem 
- Čtení a zobrazení registrační značky (dále i „RZ“) na přídavném panelu 
- Napájení z akumulátoru v ukazateli 
- Dobíjení z veřejného osvětlení v nočních hodinách 
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- Vytváření grafů rychlosti v závislosti na čase, počtu vozidel nad zadanou rychlost, 
průjezdů vozidel za dané období a jejich rychlosti 

- Porovnávání za jednotlivá období 
- Nastavení limitů překročení rychlosti 
- Generování souhrnných reportů 
- Slučování grafů, export dat, tisk výstupů, tvorba zátěžových map 
- Snadná montáž na stávající výložník umístěný na sloupu VO 
- Výška číslic: min 300 mm, přídavný panel pro RZ min.: 120 mm 
- Rozsah měření: min. 2 km/hod. – max. 240 km/hod. 
- Rozsah zobrazení: min 10 km/hod – max 99 km/hod. 
- Pracovní teplota: min -25 °C až 60 °C 
- Kapacita akumulátoru: min. 15 Ah 
- Automatická regulace jasu 
- Okamžitý bezdrátový přenos dat k zadavateli 

 
3. Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace sestává ze zadávacích podmínek této výzvy. 
 
4. Obchodní podmínky: 

Obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání zadavatele s uchazečem 
včetně platebních podmínek, začlení uchazeč do návrhu smlouvy o dílo, který doloží k nabídce. 
U vybraného uchazeče bude předložený návrh smlouvy zkontrolován co do věcné a právní 
správnosti. Zadavatel si vyhrazuje právo oprav a úprav předloženého návrhu smlouvy o dílo. 
Termín realizace díla: do 27.9.2019 
Záruční lhůta:  min. 24 měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků 
Záruční podmínky: dodavatel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 

nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. Vadu je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

Platební podmínky: fakturace proběhne po protokolárním předání dokončeného díla bez 
vad a nedodělků bránících užívání díla 

Splatnost faktury: do 14 dnů ode dne doručení faktury, 
v případě protokolárního převzetí díla s vadami a nedodělky 
nebránícími užívání díla bude uplatněna pozastávka ve výši 10 % z ceny 
díla, která bude zadavatelem (objednatelem) uvolněna po 
protokolárním převzetí všech vad a nedodělků v předem dohodnutých 
termínech 

Smluvní sankce: - smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty předání díla 
ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, 
- smluvní pokuta zhotoviteli za neodstranění drobných vad a 
nedodělků, nebránících v užívání díla, uvedených v zápise o předání a 
převzetí dokončeného díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
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v dohodnutých termínech ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a 
den prodlení, 
- smluvní pokuta dodavateli za nedodržení termínu odstranění 
vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu, 
- smluvní pokuta dodavateli za nedodržení termínu odstranění 
vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu. 

 
Ostatní smluvní ujednání se řídí Občanským zákoníkem. 

 
5. Termín realizace díla: 27.9.2019 

 
6. Lhůta pro podání nabídek:   

Nabídky budou doručeny do 29.7.2019 do 10:00. hod. 
 
 
7. Místo pro podání nabídek: 

Poštou na adresu: Město Rychvald, ul. Orlovská čp. 678, 735 32 Rychvald. 
V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí 
nabídky adresátem v místě pro podání nabídek v uvedeném termínu. Nabídky podané po 
termínu se berou jako nepodané. 
Osobně: podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na 
podatelně v 2.NP a to v pondělí a středu od 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod, úterý a čtvrtek 8:00-
11:30, 12:30-14:00 hod a v pátek 8:00-11:30 hod. 
 
8. Způsob otevírání obálek: 

Otevírání obálek bude neveřejné. 
 
9. Předpokládaná hodnota zakázky:  

540.000,- Kč (bez DPH)  
 

10. Způsob podání nabídky: 
Nabídky jsou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně na adresu 
zadavatele v zalepených obálkách označených názvem zakázky „Dodávka a montáž 4 ks 
ukazatelů rychlosti pro město Rychvald“ a doručovací adresou pro případ vrácení nabídky, 
která přišla po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Obálka bude opatřená nápisem 
„NEOTEVÍRAT“. 
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:  
Nabídková cena bude zpracována s uvedením ceny v českých korunách bez DPH, DPH a cena 
vč. DPH celkem. 
 
11. Požadavky na formální zpracování nabídky: 

Nabídková cena bude zpracována s uvedením ceny bez DPH, DPH a cena s DPH celkem. 

mailto:podatelna@rychvald.cz
http://www.rychvald.cz/


Město Rychvald  4/4 

tel.: 596 543 043  IČ: 00297615 
email: podatelna@rychvald.cz DIČ: CZ00297615 
web: http://www.rychvald.cz KB Karviná, č.ú.: 2728791/0100 
ID DS: 6snbbka  Úřední hodiny: Po, St 8.00-12.30 13.30-17.00 

Nabídka se předkládá v českém jazyce. 
Nabídka se předkládá návrhem smlouvy o dílo, podepsanou statutárním zástupcem uchazeče 
a opatřenou razítkem. 
Uchazeč předloží kopii živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku pro předmět 
zakázky. Pokud se oprávnění k podnikání uchazeče nevztahuje na splnění všech činností, které 
obsahuje předmět zakázka, uvede uchazeč v nabídce jméno či název fyzické či právnické 
osoby, za jejíž pomoci hodlá plnit zakázku a doloží její živnostenský list, resp. i výpis 
z obchodního rejstříku, pokud je do něho spolupracující osoba zapsána. 

 
12. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení. 
Prokázání kvalifikace se rozumí: 
a) Základní způsobilost a její prokázání v rozsahu dle § 74 odst. 1 - 3 zákona dle ust. § 75 

odst. 1 zákona dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením originálu 
čestného prohlášení o základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ, datovaného 
a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení. 

b) Profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1 zákona:  
Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve smyslu ustanovení § 77/1 ZZVZ předložením 
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad předložený k prokázání profesní způsobilosti 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 
přede dnem podání nabídky (§86/5 ZZVZ). 
Zadavatel požaduje dále předložit doklad, že je dodavatel: 
- dle § 77/2/a ZZVZ – oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky na dodávky – pro tuto zakázku 
- dle § 77/2/c ZZVZ – odborně způsobilý k zapojení a montáži předmětu dodávky nebo 

disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro 
plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. 

c) Ekonomická kvalifikace podle § 78 ZZVZ 
Není požadována. 

 
13. Hodnotící kritéria. 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky stanovená nejnižší 
nabídkovou cenou. Hodnocena bude cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo 
předloženém uchazečem o veřejnou. 
 
14. Vymezení práva zadavatele zrušit zakázku. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku kdykoliv v průběhu zadávacího řízení až do podpisu 
smlouvy s vybraným uchazečem. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel 
nehradí. 
 

 
 
 
Ing. Radek Běhal  
vedoucí odboru investic a správy majetku 
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