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Prostějov 23. dubna 2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Identifikační údaje zadavatele:
Česká republika – Okresní soud v Prostějově
se sídlem: Havlíčkova 2936/16, 797 09 Prostějov
zastupuje: JUDr. Petr Vrtěl, předseda soudu
IČ: 00025135

Výzva k podání nabídky:
veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
„OS Prostějov – rozšíření systému zabezpečení“

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávaná podle Instrukce č.
5/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25.10.2017, č.j.: MSP-89/2017-OPR-Z o zadávání
veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„instrukce“) a v souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel Vás tímto dle § 10 odst. 1 instrukce vyzývá k podání nabídky.
Předmětem veřejné zakázky je pořízení kamerového systému – CCTV, přístupového systému –
ACS a domácího telefonu Okresní soud v Prostějově v rozsahu a za podmínek stanovených
touto výzvou.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (NIPEZ):
32333300-9 – přístroje pro reprodukci obrazu a videozáznamů
35125300-2 – bezpečnostní kamery
32552600-3 – domácí telefony
44521120-5 – elektronický bezpečnostní zámek
35123100-3 – systém magnetických karet
Podrobnější informace o předmětu veřejné zakázky, požadovaných kvalifikačních předpokladech,
hodnotících kritériích, způsobech hodnocení nabídek, požadavků na zpracování nabídky a
obchodních podmínkách naleznete v přílohách této výzvy, která je v souladu s ust. § 10 odst. 1
instrukce uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp, ID zakázky VZ 0045350.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. června 2018 v 13:00 hod.
Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je zadavatelem stanovena na 90 dní od
okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.
Podle § 8 odst. 4 instrukce zadavatel upozorňuje na zadávací podmínku, že před uzavřením
smlouvy nebo zadáním objednávky na základě VZMR s předpokládanou hodnotou 100 000 Kč
bez DPH a více zkontroluje, zda ve sbírce listin obchodního rejstříku jsou uveřejněny účetní
závěrky vybraného dodavatele, který je v obchodním rejstříku zapsán, a to alespoň za poslední 3
roky uplynulé před více než 12 měsíci. Nebudou-li ve sbírce listin obchodního rejstříku
uveřejněné účetní závěrky vybraného dodavatele, který je v obchodním rejstříku zapsán, alespoň
ve výše stanoveném rozsahu, vyzve ho zadavatel k jejich uveřejnění a současně mu k tomu
stanoví přiměřenou lhůtu, kterou může na žádost dodavatele prodloužit. Nezjedná-li dodavatel ve
stanovené lhůtě nápravu, osloví zadavatel dodavatele s druhou nejvýhodnější nabídkou, nebo
provede nové poptávkové řízení. Dodavatelé existující po dobu kratší než 3 roky jsou povinni ve
sbírce listin uveřejňovat účetní závěrky pouze za dobu své existence před více než 12 měsíci.

JUDr.
Petr Vrtěl

Digitálně podepsal JUDr. Petr Vrtěl
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00025135,
o=Okresní soud v Prostějově [IČ
00025135], ou=64, cn=JUDr. Petr
Vrtěl, sn=Vrtěl, givenName=Petr,
serialNumber=P412486
Datum: 2018.04.23 12:16:50 +02'00'

………………………
JUDr. Petr Vrtěl
předseda soudu

Přílohy:
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