
 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A 

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
 

 

 

Předmět zakázky: 
 

„Protipovodňový výstražný systém města Jevíčko“ 
 

 

Druh zakázky: Dodávky  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 2.433.000,- Kč   

 

Druh zadávacího řízení:  Zjednodušené podlimitní řízení  

 

Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků Operačního programu 

Životní prostředí a města Jevíčko.  
 

 

Zadavatel zakázky: 
 

Město Jevíčko 

Palackého nám. 1 

569 43 Jevíčko 

IČ: 00276791 

Statutární zástupce: Ing. Roman Müller, starosta  

 

 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: 
 

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 

Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín 

IČ: 45659176 

Statutární zástupce: RNDr. Otakar Prudil, ředitel 

 

1. Předmětem veřejné zakázky je vybudování varovného a vyrozumívacího systému 

v ochraně před povodněmi pro město Jevíčko, aby se zabezpečilo rychlé informování 



obyvatelstva podél Žlíbeckého potoka a ozvučení záplavového území obce Jevíčka 

místním informačním systémem (bezdrátovým rozhlasem). V rámci zakázky dojde k 

vybudování řídícího pracoviště, instalace venkovních bezdrátových přijímačů, 

ultrazvukového hladinoměru s řídící jednotkou napojenou jak přes GSM sítě, tak pomocí 

obousměrného radiového signálu. Realizace zakázky proběhne dle podmínek této 

zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace, která tvoří její nedílnou přílohu. 

Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v projektové 

dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací 

dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet díla. 

 

2. Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

3. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku. 

 

4. Kontaktní osoba pro výběrové řízení je Mgr. Ondrej Mičuda, tel.: +420 603 171 857,  e-

mail: verejne-zakazky@rravm.cz. 

 

5. Místo a lhůta pro podání nabídek    

a) Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele.   

b) Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 07. 2012 v 10:00 hodin. 

c) Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou poštou. Při 

osobním předání je nutno nabídku odevzdat v Regionální rozvojové 

agentuře Východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, 

v pracovních dnech od 8.00 do 14.00.  

d) Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, podané po uplynutí lhůty 

pro podání nabídky. 

e) Otevírání obálek se uskuteční dne 26. 07. 2012 v 14:00 hodin v sídle 

zadavatele. Při otevírání obálek budou zveřejněny zákonem 

stanovené údaje. 

 

6. Požadavky na kvalifikaci  

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí dle § 50 odst. 1 zákona: 

 

a)  splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona; 

b)  splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona; 

c)  předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku; 

d)  splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.  

 

Podrobná specifikace požadavků na kvalifikaci, včetně vzorových dokumentů je uvedena 

v zadávací dokumentaci. 

 

7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

 

7.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 

cena. 

mailto:verejne-zakazky@rravm.cz


 

7.2 Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše uvedená bez daně z přidané 

hodnoty. 

 

7.4 Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny 

podle §77 zákona. 

 

 

8. Vyhrazená práva zadavatele: 

 

8.1  Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě neobdržení dotace.  

 

8.2 Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na soutěži. 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 09. 07. 2012 

 

 

 

 

 

 

  RNDr. Otakar Prudil, ředitel, v.r. 

  Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 


