
OBEC  Skalka u Doks
     Skalka u Doks čp. 44, 472 01 Skalka u Doks
      tel.: 487 873 667, prochazkova@ouskalka.cz

Vyřizuje: Jana Procházková                        Tel: 487 873 667, 723 753 285                         Ve Skalce u Doks dne 19.04.2013

Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

zadanou mimo režim zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na :

„Realizace bezdrátového veřejného rozhlasu v Obci Skalka u Doks“.

1. Zadavatel
1.1. Základní údaje o veřejném zadavateli:

obchodní název:  Obec Skalka u Doks, sídlo: Skalka u Doks 44,  472 01 Skalka u Doks, IČ: 00673439
statutární zástupce: Jana Procházková – starostka obce

Telefon: 487 873 667, 723 753 285, e-mail: prochazkova@ouskalka.cz

1.2. Kontaktní osoba:
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů v záležitostech veřejné zakázky  

Jana Procházková - starostka obce, telefon 487 873 667, e-mail: prochazkova@ouskalka.cz
1.2. Kontaktní osoba:

(dále jen "zadavatel")

2. Předmět plnění zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace bezdrátového veřejného rozhlasu v Obci
Skalka u Doks. 



3. Termín a  místo plnění veřejné zakázky.
Místem plnění veřejné zakázky je kat. území obce Skalka u Doks.  
Termín zahájení prací: 01.06.2013.                   Termín ukončení projektu: 30.06.2013.

4. Obchodní podmínky.
 Smluvní cena

Cena předmětu smlouvy bude sjednána dohodou v souladu se zák.č.526/1990, o cenách.
Tato cena musí být garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu  smlouvy. 

 Fakturace
Faktura bude vystavena dodavatelem (vybraným uchazečem). Doba splatnosti bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu.
Platby budou vypočteny z cen bez DPH a DPH. Výše DPH bude účtována v platné sazbě dle právního předpisu platného v době plnění. Jakékoliv další 
překročení nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky vymezeného ve výzvě zadavatel nepřipouští.

 Smlouva o dílo
Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a dalšími právními předpisy ČR. Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, 
číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků.

Dodavatel je při realizaci díla povinen činit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud dodavatel nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli 
škodu, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
dodavatel.

5. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky.
Pro posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby písemná nabídka uchazeče byla zpracována podle následného členění:

 Cenová nabídka na realizaci veřejného rozhlasu v obci Skalka u Doks, dle jednotné specifikace (příloha č. 1)

V případě, kdy zájemce není plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu ve výše uvedeném
členění s poznámkou, že není plátce DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik,
nákladů, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky (včetně veškeré
obstaravatelské činnosti, cestovních náhrad, odborných konzultací a zpracování požadované
dokumentace) na celou dobu a rozsah plněni zakázky.
Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající zvýšení DPH.



 Nabídková cena bude zpracována pro rozsah prací uvedený v předmětu plnění zakázky (bod č.2 výzvy) a bude zahrnovat veškeré náklady na 
všechny činnosti nutné pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky, cena bude stanovena v Kč jako cena základní, DPH a cena včetně DPH. 
Celková cena bude stanovena dle této výzvy a jejich příloh jako cena nejvýše přípustná.

6. Způsob a postup hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Výše nabídkové ceny bez DPH - váha 100 %
Hodnocení nabídek bude provedeno podle výše nabídkové ceny bez DPH.
Nejnižší cenová nabídka má maximální hodnotu - 100 bodů.
Nejvýhodnější nabídkou bude vyhodnocena nabídka dosahující nejvíce vážených bodů.

7. Podání nabídky.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.4.2013 ve 12:00 hodin.
Nabídka bude předána osobně v kanceláři starosty na Obecním úřadě ve Skalce u Doks nebo zaslána poštou na adresu Obecní úřad Skalka u Doks, Skalka 
u Doks 44, 472 01 Skalka u Doks Nabídka bude předána či odeslána v zalepené obálce v písemné podobě, označené podpisem a razítkem uchazeče a 
označena názvem veřejné zakázky:

„Realizace bezdrátového veřejného rozhlasu v Obci Skalka u Doks“.

Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku.

8. Vyhrazená práva zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah prací a termíny před uzavřením smlouvy o dílo, nevracet podané nabídky, neposkytovat odměny za 
zpracování nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech předložených nabídek, pokud nebudou vyhovovat jeho potřebám a požadavkům, zrušit zadání zakázky 
v jakékoliv fázi a to i bez udání důvodu, neuzavřít smlouvu o dílo se žádným dodavatelem, změnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Případné nejasnosti si musí zájemce o zakázku objasnit před podáním nabídky, neboť nedostatečná informovanost nebo mylné chápání zadání 
neopravňují dodavatele požadovat změnu ceny.
Dodavatelům nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.



9. Prohlídka místa zakázky.
Prohlídku místa zabezpečí zadavatel po dohodě s uchazečem. Kontaktní osobou pro zajištění prohlídky místa plnění je Jana Procházková – starostka obce, 
tel.: 487 873 667, 723 753 285, e-mail: prochazkova@ouskalka.cz

Příloha č. 1 –
„Jednotná specifikace pro realizaci bezdrátového veřejného rozhlasu v Obci Skalka u Doks“

Zveřejněno na úřední desce: 19.4.2013                                                                                                                                                          Sejmuto z úřední desky: 26.4.2013



Bezdrátový rozhlas  Skalka u Doks /Příloha č.1 Instalace bezdrátového rozhlasového systému

pol.A specifikace částí rozhlasu ks cena/ks celkem bez DPH

a. OP ovládací pult s mikrofonem a ovl. 10 okruhů 1

b. SW ovládací software včetně MK modulu pro připojení 1

c. VR vysílací rozvaděč se zálohováním 1

d. VA Vysílací anténa 1

e. mikrověž upravená s linkovým výstupem s FM tunerem, CD, přehrávač kazet 1

f. montážní práce elektro komplet po budově včetně elmat 1

1. komponenty bezdrátové rozhlasové ústředny na OÚ - Celkem

pol.B specifikace pro hlásiče ks cena/ks celkem bez DPH

a. BH rozvaděč hlásiče, včetně externí antény, držáku na sloup, zálohování AKU 5

b. tlakové repro 8Ohm/30W 14

c. montážní práce elektro včetně drobného mont. Materiálu včetně plošiny

d. držák jednoho reproduktoru 14

e. oživení, testy, ověření popřípadě úprava systému v návaznosti na okolní systémy 1

2. komponenty bezdrátových výkonových hlásičů - Celkem

pol.C specifikace pro napojení na JSVV ks cena/ks celkem bez DPH

a. modul AUDIO232 1

b. přijímač CAS100 (T9, ANTÉNA) 1

c. doplnění rozvaděče, změna zálohování včetně baterie 1

d. montážní práce elektro včetně drobného mont. materiálu 1

e. oživení, testy, ověření popřípadě úprava systému v návaznosti na ok.systemy 1

3. Napojení na JSVV - Celkem

Celkem Kalkulace bez DPH

Celkem kalkulace s DPH

Záruka

Ceník servisních služeb
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