VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu pod názvem:

„Ostraha areálu Kamencového jezera 2017“

Název zadavatele:
Sídlo:
Zastupující:
IČ:
DIČ:

Podkrušnohorský zoopark Chomutov p.o.
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
Bc. Iveta Rabasová, ředitelka
00379719
CZ00379719

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Jméno, příjmení:
Bc. Iveta Rabasová
Funkce:
ředitelka
Kontaktní údaje:
602 459 526, director@zoopark.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Jméno, příjmení:
Mgr. Hana Šťastná
Funkce:
vedoucí střediska
Kontaktní údaje:
734 898 536, vedouci@kamencovejezero.cz
Zadavatel v souladu se zněním § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“) a směrnicí Rady statutárního města Chomutova č.
030/05-16 o zadávání veřejných zakázek
vyzývá
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu pod názvem:

„Ostraha areálu Kamencového jezera 2017
1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je služba – Ostraha celého oploceného areálu Kamencového jezera
v období od 1. 5. 2017 do 1. 10. 2017 – SEZONA. Ostraha majetku a osob, zabezpečení
proti pohybu nežádoucích osob a dále zajištění bezpečnosti návštěvníků.
Zároveň zajištění technické ostrahy PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) s
připojením do vlastního PCO (pult centralizované ochrany).
Povinnosti zájemců o poskytování ochranných bezpečnostních služeb:
- Povinnost zájemce o službu uzavřít nebo doložit existující pojištění odpovědnosti s
platností po celou dobu plnění za způsobené škody s limitem pojistného plnění v základním
rozsahu do výše minimálně 10. 000.000,-.

- Provozovat minimálně 2 vlastní nezávislé výjezdové zásahové skupiny v lokalitě, která je
předmětem ostrahy s dojezdovým časem do 10 minut od nahlášení požadavku.
- Provozovat a vybavit objekt, který je předmětem plnění GPS NFC pochůzkovým systémem
se zaznamenáním online polohy ostrahy v reálném čase, mobilní aplikací pro plnohodnotný
přístup k pochůzkám a možností nastavení prioritních úkolů. Objednatel má právo jako
klient kdykoliv nahlížet do probíhajícího stavu pochůzky či plnění úkolů.
- Poskytnout objednateli online náhled v reálném čase do příchozích událostí ze střeženého
areálu.
Specifikace požadovaných činností:
-

-

ostraha a ochrana vlastního areálu a majetku uloženého v něm, monitorování,
vyhodnocování bezpečnostní situace v objektu a v jeho bezprostředním okolí a
adekvátní reakce na poplachové stavy
zajištění oprávněného vstupu osob, vjezdu a výjezdu vozidel v souladu s platnými
procedurami
kontrola stavu objektu, havarijní a ekologická kontrola objektu včetně plnění
povinností ohlašovny požáru
bezpečnostní zásah k ochraně majetku a oprávněných zájmů odběratele v souladu se
zákonnými normami, v případě potřeby s přivoláním policie, jednotek hasičů a
ostatních prvků záchranného systému a vyrozuměním odpovědných osob odběratele,
přímá součinnost se správou objektu v běžném životě a v mimořádných situacích
povinnost označení pracovníků ostrahy stejnokrojem, nebo viditelným označením na
oděvu

Požadavek na zajištění prováděných služeb poskytovatelem:
- provádět službu v souladu s platným Občanským zákoníkem a v souladu se zákoníkem
práce
- výhradně jen certifikovanými pracovníky – strážný 68-008E
- bez prokazatelných nedostatků či opakovaných stížností na výkon poskytované služby
Z důvodu srovnatelnosti oslovených firem předložte Vaši nabídku na ostrahu a ochranu
majetku a nemovitostí v uvedených počtech zaměstnanců a v uvedeném časovém
režimu:
pochůzková a strážní služba – dva pracovníci /strážní – denně v době od pondělí do
neděle v čase od 19,00 do 7,00 hodin.

2. Doba a místo plnění zakázky:
Začátek plnění:
Ukončení plnění:
Místo plnění:

1. 5. 2017 od 19,00 hodin
1. 10. 2017 do 7,00 hodin
areál a kemp Kamencové jezero, 430 01 Chomutov

3. Prokázání kvalifikace:
Základní kvalifikační předpoklady:
Doložení Živnostenského oprávnění v ověřené kopii případně výpis z obchodního rejstříku –
NE starší 90 kalendářních dnů
Čestné prohlášení uchazeče o bezdlužnosti - příloha č. 2
Doložení poskytování obdobných služeb u minimálně 2 odběratelů s plněním ve
srovnatelné výši za uplynulý rok 2016 (při nonstop ostraze 1 pracovníkem – v přepočteném
stavu)

4. Obchodní podmínky:
Smluvní vztah bude řešen písemně uzavřenou smlouvou o dílo, ve které budou
specifikovány veškeré smluvní podmínky. Návrh smlouvy o dílo je uveden v příloze č. 4, této
výzvy k podání nabídek. Návrh smlouvy odpovídá zadávacím podmínkám a musí být
vyplněn uchazečem a podepsán oprávněnou osobou uchazeče.
Vzor smlouvy nesmí být měněn v rozporu se zadávacími podmínkami.

5. platební podmínky:
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí této výzvy
k podání nabídek.

6. požadavky na zpracování ceny:
Cenová nabídka bude zahrnovat veškeré činnosti specifikované v bodě 1. této výzvy - cenu
bez DPH, DPH a včetně DPH.
Cena, uvedená v nabídce, bude považována za definitivní a nejvýše přípustnou. Nabídková
cena bude zpracována v příloze č. 3 výzvy.
Nabídková cena musí být předložena v hodnotě plnění za celé období (1. 5. 2017 – 1. 10.
2017).

7. Požadované zpracování nabídky:
Nabídky zpracují uchazeči písemně v českém jazyce v 1 originále. Nabídky budou prošité a
strany očíslované dle této osnovy:
Krycí list – základní informace o uchazeči – název, právní forma, sídlo, statutární orgány,
předmět podnikání, hlavní náplň činnosti, osoba zodpovědná za zpracování nabídky včetně
telefonického a e-mailového spojení, případně odkaz na webové stránky uchazeče.

Živnostenské oprávnění v originále nebo ověřené kopii, případně výpis z obchodního
rejstříku - NE starší 90 kalendářních dnů
Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů, čl. 3 výzvy – příloha č. 1 a 2 výzvy
Nabídkový list – příloha č. 3 výzvy
Návrh smlouvy o dílo – příloha č. 4 výzvy
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neúplnosti nabídky dle požadovaného zpracování v
čl. 7 vyloučit uchazeče ze soutěže, oznámení provede na stránkách profilu zadavatele a
prostřednictvím e-mailového kontaktu uchazeče.

8. Způsob hodnocení nabídek:
V případě doložení kompletní nabídky se všemi náležitostmi specifikovanými výše, bude
základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena bez
DPH. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
v Kč bez DPH.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Touto lhůtou se rozumí termín, ve kterém mohou uchazeči zpracovávat a podávat své
nabídky. Všechny nabídky je nutno doručit do termínu a hodiny konce lhůty. Nabídky, které
budou zadavateli dodány po skončení této lhůty, zadavatel odmítne a vyloučí z dalšího
posuzování a hodnocení, včetně opožděných poštovních zásilek. Pozdě doručené nabídky
zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně uchazeči.
Zadávací lhůta pro podání nabídek končí dne: 03. 04. 2017 do 12:00 hod.
Nabídky musí být podávány v uzavřených a neporušených obálkách se zřetelným
nápisem ”Zakázka - neotvírat”: „Ostraha areálu Kamencového jezera 2017“
Obálky musí být opatřeny na uzavřené straně razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou
osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

10. Další podmínky a předpoklady pro plnění veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek,
popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, eventuálně její zrušení a to i bez udání
důvodů,
- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
- nevracet uchazečům předložené nabídky,

-

zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr dodavatele na adrese profilu zadavatele:
https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_251.html

Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu
výdajů spojených s účastí ve výzvě.

V Chomutově, dne: 20. 3. 2017

Bc. Iveta Rabasová
ředitelka

Přílohy:
č. 1 - čestné prohlášení – kvalifikační předpoklady

č. 2 - čestné prohlášení - bezdlužnost

č. 3 - nabídkový list

č. 4 - návrh smlouvy o dílo

