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Naše zn: VZ/41/MRA/19 
 
Vyřizuje: Pavel Tégláš 
Tel:  +420 596 808 129 
E-mail: teglas@mra.cz 
 
Datum: 2. 4. 2019 
 
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace  
 
Městská realitní agentura, s.r.o., Vás jako případného zájemce o níže uvedenou 
veřejnou zakázku malého rozsahu vyzývá k podání nabídky a k prokázání 
kvalifikace.  
 

Identifikační údaje 
veřejného zadavatele: 

 
 

Městská realitní agentura, s.r.o. 
se sídlem U Lesa 865/3a,Město, 736 01 Havířov 
IČ: 64084744 
oprávněný zástupce: 
Ing. Eva Horáková, vedoucí ekonomického odboru 

Název veřejné 
zakázky: 

Dodání a instalace docházkového a přístupového 
systému 

Evidenční číslo EVZ: VZ/41/MRA/19 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 
 
V souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále 
jen „zákon“), se jedná o zakázku zadávanou mimo 
režim zákona, přičemž zadavatel uvádí, že pokud je ve 
výzvě na tento zákon odkazováno, je tak učiněno pouze 
z důvodu specifikace rozsahu prokázání kvalifikace. 

Předmět veřejné 
zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace 
docházkového a přístupového systému dle požadavků 
uvedených v příloze č. 4 této výzvy - Specifikace zadání 

Prohlídka místa plnění: ANO, po tel. domluvě na tel. č. 730 578 235, 
kontaktní osoba Pavel Tégláš 

Doba realizace veřejné 
zakázky: 

Termín realizace do 30. 6. 2019 

Poskytnutí zálohy: NE 

Dílčí plnění: NE 

Varianty nabídky: NE 
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Kontaktní údaje pro 
podání žádosti  
o vysvětlení podmínek 
zadávacího řízení: 

Pavel Tégláš, Správce IT/IS 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o. 
+420 596 808 129 
E-mail: teglas@mra.cz  
 
Dotaz k zadání veřejné zakázky je účastník povinen 
doručit písemně nebo e-mailem nejpozději do 
12.4.2019 do 10:00 hod. K později podaným dotazům 
nebude zadavatel přihlížet. 

Lhůta pro podání 
nabídek: 

17. 4. 2019 do 08:00 hod. 

Způsob a místo podání 
nabídek: 
 

Zadavatel požaduje předložení nabídky pouze v listinné 
podobě. Zadavatel neumožňuje předložení nabídky 
v elektronické podobě. 
 
Místo podání nabídky je sekretariát společnosti 
Městská realitní agentura, s.r.o., ul. U Lesa 865/3a, 736 
01, Havířov-Město, v provozní době:  
pondělí:  7:00 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod. 
úterý:  7:00 – 12:00 hod.  
středa: 7:00 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod. 
čtvrtek:   7:00 – 12:00 hod.  
pátek:      7:00 – 12:00 hod. 
 
Obálky budou označeny: 
 
„Neotvírat - VZ/41/MRA/19“ 
 
„Dodání a instalace docházkového a přístupového 
systému“ 
 
Na obálce bude uveden název a adresa odesílatele 
(dodavatele). 
 
Nabídky budou v zalepené obálce opatřené razítkem na 
přelepu. 

Kritérium hodnocení: Ekonomická výhodnost nabídky 
 

Způsob hodnocení 
nabídek: 

Nabídky budou vyhodnoceny na základě 
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality 
včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. 
 
Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku 
malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona, kterou 
je zadavatel oprávněn zadat přímo vybranému 
dodavateli bez předchozího zadávacího řízení.  
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Na základě výše uvedeného si zadavatel v rámci 
zadání této veřejné zakázky vyhrazuje tato práva: 
 
a) vyhodnotit podané nabídky na základě vlastního 
uvážení o celkové ekonomické výhodnosti, zahrnující 
mj. vlastní vyhodnocení splnění požadavků a potřeb 
zadavatele, technické úrovně, funkčních vlastností, 
uživatelské přístupnosti, smluvních podmínek 
nabídnutých dodavatelem, lhůtu dodání a podmínky 
následných servisních služeb, 
 
b) doplnit zadávací podmínky, 
 
c) dále jednat o podaných nabídkách, 
 
d) upustit před uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem od dílčích zadávacích podmínek nebo je 
jinak upravit v závislosti na potřebách zadavatele a 
možnostech dodavatele, 
 
e) zrušit zadávací řízení.  

Základní způsobilost: Zadavatel požaduje, aby účastníci v rámci podaných 
nabídek prokázali splnění základní způsobilosti v 
rozsahu § 74 odst. 1 a 3 zákona  
 
Za tímto účelem jsou účastníci v rámci svých nabídek 
povinni předložit: 
 
originál nebo úředně ověřenou kopii čestného 
prohlášení vlastnoručně podepsaného oprávněným 
zástupcem účastníka ne starší 3 měsíce přede dnem 
podání nabídky (viz příloha č. 3 této výzvy) 

Profesní způsobilost: Zadavatel požaduje, aby účastníci v rámci podaných 
nabídek prokázali splnění profesní způsobilosti ve 
smyslu § 77 zákona 
 
Za tímto účelem jsou účastníci v rámci svých nabídek 
povinni předložit: 

 
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

účastník zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem 
podání nabídky  

2. doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména 
doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové 
oprávnění vyžadují 
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Způsob prokázání: kopie příslušených dokladů (nemusí 
být ověřené) 

Plnění předmětu 
veřejné zakázky 
poddodavatelem: 

Hodlá-li účastník využít při plnění této veřejné zakázky 
poddodavatele, je v této souvislosti povinen předložit 
vyplněný „Seznam poddodavatelů“ (viz příloha č. 2 této 
výzvy). 
 
Seznam poddodavatelů musí vyplnit i ten účastník, 
který nebude při provádění díla využívat 
poddodavatele, přičemž v takovém případě účastník 
kolonky s požadovanými údaji proškrtne a formulář 
podepíše. 

Požadavky na 
zpracování nabídky: 

Zpracování nabídkové ceny: 
- účastník v rámci své nabídky předloží vyplněnou 

přílohu č. 5 – Rozpis ceny, která bude závazným 
podkladem pro uzavření smlouvy 
 

- pro účely hodnocení nabídek účastník dále vyplní 
Prohlášení o celkových nákladech na pořízení a 
provoz systému po dobu 24 měsíců v závěrečné 
části přílohy č. 5 – Rozpis ceny 
 

- do krycího listu nabídky (příloha č. 1) uvede účastník 
cenu celkem za položky 1 – 8 dle Rozpisu ceny (tj. 
předpokládanou cenu za kompletní dodávku 
předmětu plnění) a dále cenu uvedenou v Prohlášení 
o celkových nákladech na pořízení a provoz systému 
po dobu 24 měsíců  

- veškeré ceny budou uvedeny v české měně; 
 

- ceny budou uvedeny bez DPH 
 
- ceny uvedené v Rozpise ceny musí odpovídat 

účastníkem předloženému návrhu smlouvy na 
dodání předmětu plnění 
 

Prohlášení o splnění požadavků 
Uchazeč je povinen vyplnit a podepsat přílohu č. 4 – 
Specifikace zadání a prohlášení o splnění požadavků. 
U každého požadavku uchazeč závazně uvede, zda jím 
podaná nabídka daný požadavek splňuje. Pokud 
nabídka dílčí požadavek nesplňuje, uvede uchazeč u 
tohoto požadavku „NE“. Případné vysvětlení k 
nesplněným požadavkům nebo náhradní řešení uvede 
uchazeč v závěrečné části přílohy.   
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Zpracování vlastního návrhu smlouvy 
 
Účastník v rámci své nabídky předloží vlastní návrh 
smlouvy na kompletní realizaci předmětu plnění 
v rozsahu dle přílohy č. 4 – Specifikace zadání a 
prohlášení o splnění požadavků, přičemž návrh 
smlouvy musí vedle ostatních smluvních podmínek 
nabídnutých uchazečem obsahovat: 
 
1. Údaj o tom, že uzavřením smlouvy dochází k zadání 
veřejné zakázky s názvem Dodání a instalace 
docházkového a přístupového systému, evidenční 
číslo VZ/41/MRA/19 (dále jen „předmětná veřejná 
zakázka“) 
 
2. Prohlášení dodavatele, že dodavatel je v plném 
rozsahu vázán svou nabídkou podanou v souvislosti s 
předmětnou veřejnou zakázkou. 
 
3. Ujednání, že veškeré podmínky týkající se realizace 
předmětné veřejné zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci k předmětné veřejné zakázce tvoří 
nedílnou součást smlouvy.  
 
4. Ujednání o konečné (nepřekročitelné) ceně za 
kompletní dodávku (celková cena musí odpovídat 
položkám uvedeným v Rozpise ceny). 
 
5. Poskytnutí záruky na veškeré dodávky HW v délce 
nejméně 24 měsíců; v případě SW záruku zajištění jeho 
provozuschopnosti po dobu nejméně 24 měsíců. 
 
6. Termín realizace 
 
7. Servisní podmínky, včetně hodinové sazby za úpravu 
SW z požadavku zadavatele a hodinové sazby technika 
pro opravy HW  
 

Obsah nabídky: Účastníci ve svých nabídkách předloží tyto doklady: 
 
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1) 
2. Seznam poddodavatelů (příloha č. 2) 
3. Doklad o prokázání základní způsobilosti  

(příloha č. 3) 
4. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti  
5. Specifikaci zadání a prohlášení o splnění požadavků 

(příloha č. 4) 
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6. Rozpis ceny (příloha č. 5) 
7. Uchazečem zpracovaný a podepsaný návrh 

smlouvy na kompletní dodávku předmětu veřejné 
zakázky 

8. Případné plné moci či pověření pro osobu(y) 
podepisující, pokud doklady nepodepisuje účastník 
či statutární zástupce účastníka. 

 
Nabídku účastník zašle v jednom vyhotovení. 

Jazyk Zadavatel pro všechny písemnosti vztahující se 
k tomuto zadávacímu řízení i k plnění rámcové kupní 
smlouvy do budoucna stanoví povinnost jejich 
vyhotovení v českém jazyce. Písemnosti v jiném než 
českém jazyce účastník doplní překladem do českého 
jazyka. 
Zadavatel pro všechna ústní jednání vztahující se 
k tomuto zadávacímu řízení i k plnění rámcové kupní 
smlouvy do budoucna stanoví jako jednací jazyk 
češtinu nebo slovenštinu. 

Závěrečná ustanovení 1. Včas doručené nabídky se stávají majetkem 
zadavatele a účastníci nemají nárok na úhradu 
nákladů řízení. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace 
obsažené v nabídce u třetích osob. 

Přílohy výzvy: č. 1 - Krycí list nabídky 
č. 2 - Seznam poddodavatelů 
č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
č. 4 - Specifikace zadání a prohlášení o splnění    
         požadavků 
č. 5 - Rozpis ceny 

 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Ing. Eva Horáková, vedoucí ekonomického odboru 
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