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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

 

Zadavatel:  Město Veltrusy 

Sídlo:     Palackého 9, 277 46 Veltrusy 

IČO:    00237272 

Osoba oprávněná  

jednat za zadavatele:  Mgr. Filip Volák, starosta města 

Název veřejné zakázky:  Výběr dodavatele městského kamerového a 

dohledového systému (pro 1. etapu) 

 

Vážení, obracíme se na Vás s 

 

VÝZVOU K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

pro zakázku malého rozsahu. Žádáme Vás o přípravu nabídky, která bude vyhovovat všem 

požadavkům zadavatele dle zadávací dokumentace. 

 

I. Informace o předmětu veřejné zakázky: 

 

1.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a oživení městského kamerového 

dohledového systému ve městě Veltrusy. Dodávka zahrnuje 5 bezpečnostních 

kamer, včetně montážních prací, tj. montáž kabelových rozvodů, osazení 

jednotlivých komponentů, oživení a nastavení (naprogramování) systémů a všech 

vazeb na ostatní zařízení. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dále také servis, 

povinné revize a pravidelnou údržbu instalovaných zařízení po dobu záruky celého 

systému tak, jak jsou specifikovány v čl. 6 této zadávací dokumentace. Předmět 

veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci ve znění dodatku 

z 06/2017, která je nedílnou součástí a přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.   

 

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v přiložené zadávací dokumentaci 

a jejích přílohách.  

 

1.2 Doba plnění veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení zakázky: listopad 2017 

Ukončení zakázky: do 75 dnů ode dne uzavření smlouvy 

 

Termín zahájení a ukončení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.  

 

1.3 Místo plnění veřejné zakázky  

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Místem realizace je Město 

Veltrusy v rozsahu dle projektové dokumentace ve znění dodatku z 06/2017. 

 
1.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu 

 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 570.000 Kč bez DPH. 

 

Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že 

dojde k překročení předpokládané hodnoty ze strany účastníka zadávacího řízení, 

bude účastník vyřazen ze zadávacího řízení. 
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II. Identifikační údaje zadavatele: 

 

Zadavatel:     Město Veltrusy 

Sídlo:  Palackého 9, 277 46 Veltrusy 

IČO:       00237272 

Osoba oprávněná  

jednat za zadavatele:   Mgr. Filip Volák, starosta města 

 

Účastníci jsou povinni veškerou komunikaci v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na 

společnost OTIDEA avz s.r.o., s výjimkou nabídek, které se podávají na adresu zadavatele 

podle bodu 2.2 zadávací dokumentace.  

 

Kontaktní osoba:     Petra Nádvorníková 

Telefon:      +420 604 200 383 

Email:      petra.nadvornikova@otidea.cz 

 

III. Přístup k zadávací dokumentaci: 

 

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. Zadávací dokumentace se všemi svými 

přílohami je dostupná také na profilu zadavatele a na webu zadavatele: 

 

http://www.veltrusy.cz/ 

 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek: 

 

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních 

označením obchodní firmy/názvem a razítkem či podpisem. Obálka musí být zřetelně 

označena názvem veřejné zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku, tzn. 

„Neotevírat: VZ – Výběr dodavatele městského kamerového a dohledového 

systému (pro 1. etapu)".  

 

Listinné nabídky se do výše uvedené lhůty pro podání nabídek podávají na adresu: 

Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy (úřední hodiny podatelny: Po a 

St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30 hodin; Út a Čt 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00; Pá 8:00 - 

12:00. Poslední den lhůty je možné nabídky podat jen do 8:55 hodin). 

 

Zadavatel doporučuje, aby na obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat 

vyrozumění o pozdě podané nabídce. 

 

V. Prohlídka místa plnění: 

 

Prohlídku místa plnění zadavatel nekoná vzhledem k charakteru plnění.  

VI. Požadavky na zpracování nabídek: 

 

Požadavky na zpracování nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou 

této Výzvy.  

 

VII. Požadavky na prokázání kvalifikace: 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je 

přílohou této Výzvy. 

http://www.veltrusy.cz/
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VIII. Údaje o hodnotících kritériích: 

 

Hodnotící kritéria jsou popsána v zadávací dokumentaci, která je přílohou této Výzvy.  

 

IX. Otevírání obálek: 

 

Otevírání obálek proběhne dne 13. 11. 2017 v 9:00 hod. na adrese Městský úřad 

Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy. Otevírání obálek v listinné podobě jsou oprávněni 

se účastnit všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

Při otevírání obálek se tito účastníci prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií plné 

moci vystavené osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. 

 

X. Další požadavky 

 

Další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou této Výzvy.  

 

XI. Závěr: 

 

V případě, že nemáte zájem podat nabídku a zúčastnit se tohoto zadávacího řízení, 

informujte nás, prosím, písemně nebo e-mailem na adresu výše uvedené kontaktní osoby, 

tedy na e-mail: petra.nadvornikova@otidea.cz. 

 

Veškeré Vaše žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, prosím, zasílejte písemně na 

adresu společnosti OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, Karlín, 186 00 Praha 8, Budova 

METEOR C, která je dle příkazní smlouvy pověřena jednat za zadavatele, nebo na výše 

uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby, případně datovou schránkou jsyfw2t. 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

•  Zadávací dokumentace včetně příloh 

 

 

Ve Veltrusích dne 30. 10. 2017 

 

 

 

...................................................... 

Mgr. Filip Volák 

starosta města Veltrusy 
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