VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
ve smyslu § 27 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, při kterém zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá
ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění
těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.
Zakázka malého rozsahu na dodávku:

„Bikeboxy pro Krnov“

Zadavatel veřejné zakázky

MĚSTO KRNOV
se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:
Ing. Monika Vyležíková, vedoucí odboru strategického rozvoje
Ing. Kristýna Kutálková, referent odboru strategického rozvoje

září 2019

I.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadavatel:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Tel.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

II.

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Ing. Tomáš Hradil, starosta města
00296139
CZ00296139, je plátcem DPH
554 697 111
KB, a. s., expozitura Krnov
728771/0100
Ing. Kristýna Kutálková, referent odboru strategického rozvoje
554 697 237, kkutalkova@mukrnov.cz
Ing. Monika Vyležíková, vedoucí odboru strategického rozvoje
554 697 266, mvylezikova@mukrnov.cz

NÁZEV ZAKÁZKY
„Bikeboxy pro Krnov“

III.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je nákup čtyř sestav tvořených čtyřmi bikeboxy, celkem tedy 16
bikeboxů (cykloboxů – bezpečných úložišť pro kola) včetně jejich instalace a zprovoznění na
určených místech. Jednotlivé sestavy budou umístěny na dvou stanovištích podél cyklotrasy č.
55 - u vlakového nádraží Krnov - Cvilín a u koupaliště, dále na cyklotrase č. 6166 u Střediska
volného času Krnov a nakonec ve Smetanových sadech, v návaznosti na místní cyklostezku
procházející parkem. Vybraná místa jsou rovinatá, travnatý podklad. I přesto je potřeba počítat
s vyrovnáním terénu (štěrkem či dlaždicemi) pod usazované bikeboxy, které bude součástí
cenové nabídky. Bližší informace o přesném umístění viz dále.
Technická specifikace bikeboxů:
- horizontální uložení 2 kol v 1 boxu (celkem tedy 8 kol v 1 sestavě)
- pevná konstrukce (např. z plechu, masivních desek, tvrzeného laminátu), box musí být
voděodolný nebo mít vyřešeno odvodnění, přírodní vzhled – obložení
dřevem/dřevoplastem
- dveře cykloboxu musí být vybaveny panty na vnitřní straně dveří a současně
zabraňující vysazení dveří i v době otevření boxu
- dveře boxu budou konstruovány tak, aby bylo umožněno jejich zajištění proti
samovolnému otevření v době, kdy v něm nebude uzamčeno kolo (zajištění dveří proti
otevření při poryvech větru)
- platba kartou (poplatek 5 Kč/den)
- systém zamykání boxů – elektronický – 4-místný PIN kód
- systém napájení – solární napájení (+ záložní baterie) – tzn. bez nutnosti napojení na
elektrickou síť
- každý box musí být vybaven min. 4 ks háčků pro zavěšení přileb a batohů
- na každém boxu musí být viditelně umístěn návod k použití
- dodané boxy musí být v souladu s platnými normami a ostatními platnými právními
předpisy České republiky a EU
- dodavatel bude po dobu záruční lhůty provádět bezplatný servis, revize a opravy boxů
- dodavatel při předávce boxů zajistí proškolení zadavatelem určených osob

IV.
Zahájení:
Ukončení:

V.

DATUM PŘEDPOKLÁDANÉHO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
září/říjen 2019
17. 12. 2019
MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

1. Město Krnov – vlakové nádraží Krnov-Cvilín, parc. č. 381/1, k. ú. Krnov – Horní Předměstí
– travnatá plocha v západní části pozemku
2. Město Krnov – koupaliště, parc. č. 1186, k. ú. Krnov – Horní Předměstí
– prostor u hlavního vchodu koupaliště
3. Město Krnov – Středisko volného času, parc. č. 690, k. ú. Opavské Předměstí
– travnatá plocha před Střeleckým domem
4. Město Krnov – Smetanovy sady, parc. č. 56, k. ú. Krnov – Horní Předměstí
– travnatá plocha v blízkosti místní cyklostezky procházející parkem
Konkrétní umístění bikeboxů v rámci dané lokality bude upřesněno při vlastní instalaci.

VI.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Požadavky na bikeboxy jsou zveřejněny současně s touto výzvou v elektronickém systému EZAK dostupném na adrese https://zakazky.krnov.cz.
Součástí zadávací dokumentace je návrh kupní smlouvy, ve které požadujeme vyplnit údaje
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další
údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá. Součástí smlouvy bude Příloha
č. 1 smlouvy - Technická specifikace bikeboxů.

VII.

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje po uchazeči předložit v neověřené kopii:
- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán (výpis nebude starší 90 dnů),
či výpis z jiné obdobné evidence,
- oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah
těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.
Uchazeč dále doloží:
- seznam uchazečem realizovaných zakázek obdobného charakteru a rozsahu za
posledních 5 let s uvedením názvu objednatele, vč. telefonického a e-mailového
kontaktu na něj, a termín realizace. Seznam bude obsahovat minimálně 3 realizované
zakázky obdobného charakteru s minimální hodnotou 200.000 Kč bez DPH. Zakázkou
obdobného charakteru se rozumí dodávka bikeboxů včetně instalace a zprovoznění.

VIII. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK
a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému na adrese
https://zakazky.krnov.cz. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 18. 9. 2019
v 10:00 hodin.
Nabídka i veškeré další doklady dle zadávacích podmínek (viz odstavec VII. výše) musí
být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich
překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.
Zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit, stanovuje zadavatel na 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.
Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému
E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek.

IX.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou posuzovány podle nabídkové ceny, která bude uvedena bez DPH v kupní
smlouvě. Celková nabídková cena bude zahrnovat dodání 4 sestav (16 ks) bikeboxů včetně
jejich instalace a zprovoznění na určeném místě.

X.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Platební a obchodní podmínky této veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném textu
návrhu smlouvy (viz příloha).
Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu
smlouvy obsaženému v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy doporučujeme podepsat osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text
návrhu smlouvy na jiných místech kromě těch, která jsou viditelně v návrhu smlouvy označena
(žluté zvýraznění). V jiném případě je to důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým v nabídce uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého výběrového řízení:
a) právo odmítnout všechny nabídky;
b) právo zadavatele zrušit zadávací řízení;
c) český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem
a zadavatelem.

__________________________________
Ing. Monika Vyležíková
vedoucí odboru strategického rozvoje

__________________________
Ing. Miroslav Binar
místostarosta města

