Spr 867/2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A
K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE
k veřejné zakázce malého rozsahu k realizaci
kamerového systému Krajského soudu v Ústí nad Labem:
dle zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel

„KS Ústí nad Labem – doplnění CCTV“

Ústí nad Labem
srpen 2017
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Článek 1. - Zadavatel - kontaktní údaje zadavatele
Česká republika – Krajský soud v Ústí nad Labem
Sídlo: Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem
zastoupen: Mgr. Luboš Dörfl, předseda krajského soudu
IČO: 00215708
kontaktní osoby:
� zadávací řízení, technické věci, právní a smluvní věci – Ing. Rudolf Háva, bezpečnostní ředitel, tel.:
477 047 279, 603 168 230, e-mail: rhava@ksoud.unl.justice.cz
� technické věci – Jan Vyleťal, vedoucí útvaru údržby a majetkové správy tel: 477 047 300
778 441 437, e-mail: jvyletal@ksoud.unl.justice.cz

Článek 2. - Klasifikace předmětu veřejné zakázky a její předpokládané
hodnoty
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je doplnění kamerového systému v budově
Krajského soudu v Ústí nad Labem a výměna kamerového serveru a kamer v budově detašovaného
pracoviště Krajského soudu v Ústí nad Labem. Tato veřejná zakázka je zadávána formou otevřeného
řízení.
Služby – Název/ CPV
32234000-2 Televizní kamery pro uzavřené okruhy
32235000-9 Sledovací systémy pro uzavřené okruhy
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 1.074.380,- Kč (bez DPH), 1.300.000,-Kč (s
DPH 21%).

Článek 3. – Technické podmínky a rozsah plnění veřejné zakázky
Zadavatel vyžaduje splnění níže uvedených environmentálních požadavků:
1. Dodané zařízení musí splňovat požadavky Zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodané zařízení musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízení (RoHS Directive) transponované Zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech.
3. Dodané zařízení musí splňovat nejnovější normy ENERGY STAR pro energetický výkon
stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/489/ES, které jsou k dispozici na www.euenergystar.org.
4. Dodaná PC musí být navržená tak, aby měly snadno dostupnou a vyměnitelnou paměť a byla
umožněna výměna pevného disku a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi PC
vybaveno.
5. Podsvícení LCD monitorů nesmí obsahovat v průměru více ne 3,5 mg rtuti na lampu.
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6. Zdraví nebezpečné látky v plastových dílech: Plastové díly těžší než 25 g neobsahují látky
zpomalující hoření ani přípravky, které mají některé z následujících vět označujících riziko
podle směrnice Rady 67/548/EHS:
a. R45 (může vyvolat rakovinu)
b. R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností)
c. R60 (může poškodit reprodukční schopnost)
d. R61 (může poškodit plod v těle matky).

Veřejná zakázka se skládá z níže uvedených částí:
Dodávka a instalace hardware a software kamerového systému:
1.
2.
3.
4.
5.

Dodávka, montáž a instalace hardware kamerového systému
Dodávka a instalace software kamerového systému
Minimální technické požadavky na kamerový systém
Další požadavky na nabídku
Projektová dokumentace – půdorysy umístění kamer

Nabídka musí obsahovat požadované části a zadavatel si vyhrazuje právo na dodržení následujících
požadavků. Součástí nabídky dodavatele bude produktový list všech nabízených částí kamerového
systému. tzn. specifikační listy serveru/serverů, kamer a dalších prvků. Ze specifikačního listu musí
být zřejmé, že nabízené řešení splňuje požadavky vymezené zadavatelem. Nepřiložení specifikačních
listu je důvodem k vyřazení nabídky z veřejné soutěže.
Zvláštní upozornění:
-

všechny podklady, informace získané pro tuto nabídku je zakázáno dále rozšiřovat,
případné nedodržení environmentálních požadavků zadavatele bude zadavatelem řešeno
vyřazením účastníka zadávacího řízení ze soutěže (z veřejné zakázky):

1. Dodávka, montáž a instalace hardware kamerového systému – minimální požadavky
Tabulka 1 - Hardware

Název HW

Umístění

Požadavky na HW a jeho instalaci

Kamerový server

KS Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274,
Ústí nad Labem –
serverovna EZS 9.NP

Příslušenství
kamerového serveru

KS Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274,
serverovna EZS 9.NP
KS Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274,
Ústí nad Labem, místo

IP kamerový server plně kompatibilní
s kamerovým systémem Krajského
soudu v Ústí nad Labem a Okresním
soudem v Ústí nad Labem (systém
GEUTEBRÜCK) s možností ukládání
záznamu z 25 kamer v HD nebo Full
HD rozlišení, s min 24 fps, s dobou
uložení min. 5 dnů. S možností
certifikace pravosti záznamu. S
možností uložení do rackové skříně.
LCD Monitor minimálně 22´´
(rozměry dle velikosti rackové skříně)

IP kamery - vnitřní

Připojení na TCP/IP k síti CCTV KS
ÚL, PoE, 3MPx, obj. 2,7mm – 12mm,
min. 24fps minidome

Počet
kusů
2

1

20
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IP kamery - vnitřní

IP kamery - vnější

Patsch panely

Patsch panely

Kabeláže a lištování
od míst instalace
kamer

Kabeláže a lištování
od míst instalace
kamer

Lištování
výškové
budovy

ve
části

instalace
kamer
je
zakresleno v půdorysu.
KS Ústí nad Labem,
Kramoly 1574/39 (externí
budova), Ústí nad Labem,
místo instalace kamer je
zakresleno v půdorysu.
KS Ústí nad Labem,
Kramoly 1574/39 (externí
budova) Ústí nad Labem
– detašované pracoviště,
místo instalace kamer je
zakresleno v půdorysu.
KS Ústí nad Labem,
Kramoly 1574/39 (externí
budova) serverovna č.
129A

KS Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274,
Ústí
nad
Labem
serverovna EZS, rack
v kanceláři
č.
104,
serverovna č. 11, rack
služebna JS
KS Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274,
Ústí
nad
Labem
serverovna EZS, rack v
kanceláři
č.
104,
serverovna č. 11, rack
služebna JS
KS Ústí nad Labem,
Kramoly 1574/39 (externí
budova) serverovna, Ústí
nad Labem

KS Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274,
Ústí
nad
Labem
serverovna EZS 9.NP až
1.NP

Připojení na TCP/IP k síti CCTV KS
ÚL, PoE, 3MPx, obj. 2,7mm – 12mm,
min. 24fps minidome

12

Připojení na TCP/IP k síti CCTV KS
ÚL, PoE, 3MPx, pevný obj. 2,7mm,
min. 24 fps, včetně krytování

1

Připojení nových vedení od IP kamer
do dodaného patsch panelu a propojení
s aktivním prvkem do TCP/IP sítě
CCTV KS ÚL prostřednictvím
aktivního prvku a optické vany dodané
zadavatelem,
Připojení stávajících a nových vedení
od IP kamer do dodaného patsch
panelu v každé uvedené místnosti
(serverovně) a propojení s aktivním
prvkem dodaným zadavatelem do
TCP/IP sítě CCTV KS ÚL,

1

3

Dodavatel zajistí připojení nově dodaných
kamer do míst v serverovnách a místnosti č. 104,
kabeláž minimálně 6e TCP/IP k síti CCTV KS
ÚL, kategorie 6e. Kabeláže budou uloženy
v podhledech v ochranném vedení, mimo
podhledy v lištách nebo využije stávající vedení
sítě KS Ústí nad Labem (pouze slaboproud).
Dodavatel zajistí připojení nově dodaných
kamer do serverovny č. 129A, kabeláž
minimálně 6e TCP/IP k síti CCTV KS ÚL,
kategorie 6e. Kabeláže budou uloženy v
podhledech v ochranném vedení, mimo
podhledy v lištách nebo využije stávající vedení
(pouze slaboproud).
Dodavatel zajistí propojení všech kamer
instalovaných na chodbách ve výškové části od
3.NP do
serverovny EZS v 9.NP,
prostřednictvím
dvoukomorového
kanálu
s vnitřní stíněnou přepážkou. Požadujeme
provedení kanálu po obou stranách chodby s
průchody stropem chodby v betonu 165 mm x70
mm. Předpokládáme, že bude nutné provést
minimálně 16 kusů průchodů stropem nebo
stěnou.
Minimální požadavek na kanál: rozměr kanálu
160x65D/2m, v celkové minimální délce 124 m
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s vnitřní stíněnou přepážkou z důvodu možného
společného vedení datových rozvodů a rozvodu
elektro 230V. Plastové instalační kanály budou
dodány ze samozhášivého materiálu, odolného
proti šíření plamene, bez halogenového (např.
typ LHD … HF, EKD … HF).
Dodavatel provede instalaci kanálu od
severovny EZS 9.NP (strop) až po 1.NP
(podlaha), po obou stranách chodby výškové
části budovy. Instalovaný kanál musí zohlednit
půdorysné schéma pater, tak aby byl kanál
průběžný.

2. Dodávky a instalace software kamerového systému
Tabulka 2 – Software/ licencí

Název SW

Umístění - instalace

Minimální požadavky na SW

Software
kamerového
systému
včetně
licence umožňující
připojení klientů

KS Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274,
Kramoly 1574/39 (externí
budova) Ústí nad Labem –
klientské stanice a server
CCTV

Licence
pro
připojení
kamer
třetích
stran
k CCTV serveru

KS Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274,
Ústí
nad
Labem
–
serverovna EZS, instalace
v dodaném serveru CCTV

Software a licence umožňující současné
připojení minimálně 15 uživatelů/
server. V ceně nákupu budou započteny
pravidelné aktualizace do 31.12.2021
s tím, že musí obsahovat minimálně tyto
možnosti: musí být plně kompatibilní s
kamerovým systémem Krajského soudu
v Ústí nad Labem a Okresním soudem v
Ústí nad Labem viz požadavky na
server CCTV
Licence pro připojení kamer třetích
stran k serveru CCTV musí zajistit
plnou funkčnost připojených kamer
k dodanému serveru CCTV, zároveň
musí být plně kompatibilní s
kamerovým systémem Krajského soudu
v Ústí nad Labem a Okresním soudem v
Ústí
nad
Labem
(systém
GEUTEBRÜCK)

Počet
kusů
30

40

3. Technické požadavky na systém
Zadavatel vyžaduje plnou kompatibilitu se stávajícím kamerovým systémem GEUTEBRÜCK a to
včetně využití instalovaných softwarů na klientských stanicích.

4. Další požadavky na nabídku
Služby provedené dodavatelem související s dodávkou a instalací kamerového systému:
- instalace a konfigurace software a hardware,
- nastavení systému – nastavení přístupových práv, skupin dle požadavku zadavatele
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-

zaškolení minimálně 2 informatiků a bezpečnostního ředitele pro práce s nastavením HW a
SW
školení obsluhy systému (minimálně 10 osob)

Záruční lhůta na nainstalované zařízení minimálně 36 měsíců, zajištění pozáručního servisu, zajištění
pravidelných revizí, kontrol zařízení minimálně do 31.12.2021.

5. Projektová dokumentace – půdorysy umístění kamer
Nezbytnou součástí díla bude vyhotovení realizační dokumentace, harmonogramu plnění zakázky,
postupu propojení nově instalované části kamerového systém se stávajícím systémem, 1x pro
dodavatele a 1x pro zadavatele, kterou zadavatel před podpisem Smlouvy o dílo odsouhlasí. Po
provedení díla dodavatel předá dokumentaci skutečného provedení a protokol o funkčnosti
kamerového systému včetně podrobného popis nastavení systému, měření, přístupových klíčů a práv
ve dvou vyhotoveních - 2x pro zadavatele.

Článek 4. - Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zadavatel předpokládá s dodavatelem uzavřít smlouvu o dílo. Podpis smluv závisí na včasném
dokončení zadávacího řízení.
Místem plnění veřejné zakázky je:
• Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem – Střekov,
• Krajský soud v Ústí nad Labem, Kramoly 1574/39, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov.

Článek 5. - Požadavky na prokázání způsobilosti
Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení prokázali splnění těchto kvalifikačních
způsobilostí:
5.1 Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti dle §74 zákona č.134/2016 Sb., prokáže účastník čestným prohlášením.
Vzor čestného prohlášení je v příloze č. 2, této zadávací dokumentace. vybraný dodavatel předá
zadavateli před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie prokazující základní způsobilost
způsobem dle §75 zákona 134/2016 Sb.
5.2 Profesní způsobilost
Účastník ve své nabídce doloží prostou kopii živnostenského listu, kde předmět podnikání musí
souhlasit s předmětem veřejné zakázky, případně prostý výpis z obchodního rejstříku či licenci
s předmětem činnosti, který musí souhlasit s předmětem veřejné zakázky.
5.3 Technickou způsobilost
Certifikát nebo jiné obdobné osvědčení o oprávnění nastavovat, zasahovat nebo provádět instalaci
systému společnosti GEUTEBRÜCK. Osvědčení NBÚ pro firmu, minimálně pro stupeň „Důvěrné“.

Článek 6. – Způsob hodnocení nabídek (viz příloha č. 3 k výzvě)
Nabídky účastníků zadávacího řízení budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.
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Cena musí být uvedena v tomto členění: cena bez DPH, DPH a cena s DPH a musí být rozdělena
minimálně do těchto skupin:
-

Materiál - Rozepsat materiál po položkách vč. značky a typového označení, rozepsat jednotlivé
ceny, ceny za soubor, celkové ceny za zařízení
Cena za montáž jednotlivých prvků, rozdělit na kabeláž a montáž zařízení
Instalace – Rozepsat po položkách - oživení systému, propojení systémů
Školení obsluhy – minimálně pro 10 osob,
Zaškolení minimálně 2 informatiků a bezpečnostního ředitele pro práce s nastavením HW a SW
Ostatní náklady rozepsat po položkách na skladné, dopravné, režie firmy atd.

Článek 7. – Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny včetně
obchodních podmínek a platebních podmínek
Krycí listy nabídky: (Příloha č. 1 této výzvy)
Účastník zadávacího řízení stanoví celkovou nabídkovou cenu za dodávku, montáž, oživení, instalaci
software a licencí dle čl. 3 ZD. Cena bude obsahovat veškeré náklady, které jsou požadovány v čl. 3
Technické podmínky veřejné zakázky, včetně nákladů na dopravu, práci, ekologickou likvidaci
demontovaného zařízení s vystavením potvrzení o ekologické likvidaci (pouze v případě, že k nějaké
demontáži dojde) a všechny ostatní náklady spojené s realizací akce, zajištěním propojení kamerového
systému včetně nákladů na zaškolení obsluhy v počtu 10 osob.
Zadavatel nepřipouští žádné podmínky pro překročení nabídkové ceny, kromě změny obecně
závazných právních předpisů (tj. změna daňových sazeb DPH).

Článek 8. – Prohlídka místa plnění
Zadavatel stanovuje lhůtu pro prohlídku místa plnění v Ústí nad Labem na 17. srpna 2017 od 9,00
hodin. Prohlídka místa plnění není povinná.

Článek 9. – Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou je účastník zadávacího řízení vázán celým obsahem
nabídky, do 31. prosince 2017.

Článek 10. – Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podávat
Nabídky mohou účastníci zadávacího řízení podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje TENDERARENA „ Výběrové řízení: KS Ústí nad Labem – doplnění CCTV“
Nabídky je možné podávat do 28. srpna 2017 do 9:00 hod.

Článek 11. – Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Část č. 1 nabídky
• obsah nabídky – každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost
dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran;
• vyplněný Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této výzvy);
• čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č.2 této výzvy);
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• oceněný soupis prací a dodávek v minimálním členění dle Článku č. 6 této výzvy
Část č. 2 nabídky
• Návrh smlouvy (Příloha č. 4 a č. 5 k této výzvě) na plnění veřejné zakázky opatřený podpisem a
otiskem razítka uchazeče (příp. jeho zplnomocněného zástupce).
Nabídka, návrh smlouvy i veškeré ostatní dokumenty a prohlášení obsažené v nabídce musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a převedena do elektronické podoby.
Před podpisem smluv doloží vybraný dodavatel požadované dokumenty v originálech nebo ověřených
kopiích.

Článek 12. – Lhůta a místo otevírání nabídek
Otevírání nabídek nebude veřejné. Nabídky budou otevřeny dne 28. srpna 2017.

Článek 13. – Ostatní podmínky zadávací dokumentace a práva zadavatele
Zadavatel požaduje a vyhrazuje si právo:
• vyloučení variantních řešení - zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky;
• před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované účastníkem
zadávacího řízení v nabídce;
• zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.

Přílohy výzvy:
č. 1 – Krycí list nabídky;
č. 2 – Čestné prohlášení;
č. 3 – Způsob hodnocení nabídek;
č. 4 – Návrh: Smlouvy o dílo
č. 5 – Zjednodušené půdorysy umístění nových kamer

V Ústí nad Labem, dne 1. srpna 2017

Ing. Rudolf Háva, v.r.
bezpečnostní ředitel
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Příloha č. 1 k výzvě

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k zadání veřejné zakázky

„KS Ústí nad Labem – doplnění kamerového systému “

Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji
uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu otevírání obálek s nabídkami.

Obchodní firma /jméno uchazeče
IČO / DIČ uchazeče
Sídlo / bydliště uchazeče
Zápis v obchodním / jiném rejstříku
Telefon; Fax; E-mail; www stránky
Bankovní spojení – číslo účtu
Jméno a funkce statutárního orgánu
Kontaktní osoba uchazeče, telefon,
e-mail
Cena v Kč/ bez DPH

DPH v Kč

Cena v Kč/ s DPH

Cena celkem k porovnání nabídek
Jména a Příjmení osob oprávněných jednat
jménem dodavatele
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby
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Spr 867/2016

Příloha č. 2 k výzvě

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
v rámci veřejné zakázky

„KS Ústí nad Labem – doplnění kamerového systému “
Tímto čestně prohlašuji, že:
1) Splňuji základní kvalifikační předpoklady podle § 74 zákona č.
134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), v rozsahu
požadovaném zadavatelem v zadávacích podmínkách,

V………………dne…………….

………………………………………………………………..
podpis oprávněné osoby
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Spr 867/2016

Příloha č. 3 k výzvě

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

1. Jako vítězná nabídka bude vybrána nabídka toho uchazeče, který nejnižší nabídkovou
cenu s DPH dle Článku 6 ZD, vyplní Krycí list nabídky – Cena celkem k porovnání
nabídek.
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Spr 867/2016

Příloha č. 4 k výzvě
Návrh – SMLOUVA O DÍLO
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Spr 867/2016

Příloha č. 5 k výzvě
Zjednodušené půdorysy umístění nových kamer
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