VZ-157/2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
STAREZ – SPORT, a. s.
se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211
(dále jen „zadavatel“) tímto

vyzývá

k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

3G-SDI technologie a síťové prvky pro systém Videorozhodčí
(dále jen veřejná zakázka)
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

I.

Preambule

1.

Veškeré úkony v rámci výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.starezsport.cz/ (nestanoví-li
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu výběrového řízení jinak). Zadavatel
dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Vyřízení registrace trvá
maximálně 48 hodin (v pracovní dny) a není zpoplatněno.

2.

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení
k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.

3.

Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je
povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického
nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

4.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém
nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

5.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce dostupné na:
https://zakazky.starezsport.cz/

II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka komponent 3G-SDI technologie a síťových prvků pro systém
Videorozhodčí pro Halu Rondo podle technických podmínek (specifikace) zadavatele. Součástí
dodávky není instalace.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze B a C této výzvy (obchodní
podmínky a technická specifikace), které obsahují požadavky zadavatele na plnění veřejné
zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen respektovat.
Veřejná zakázka je rozdělena na části. Části veřejné zakázky představují jednotlivé položky
uvedené v technické specifikaci, která bude tvořit přílohu uzavírané smlouvy (obchodních
podmínek).

ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3G-SDI technologie
1. část: 3G-SDI převodníky
2. část: 3G-SDI matice
3. část: 3G-SDI stacionární kamery
4. část: Kontrolní 3G-SDI monitor
5. část: Metalická vedení 3G-SDI, Ethernet a RS485 a materiál pro instalaci
terminálních bodů sítě
Síťové prvky
6. část: Prvky sítě Ethernet
7. část: Prvky sériové linky RS485 na struktuře optické sítě

Technické podmínky mají totožný popis stávající situace a souhrnné požadavky na nabídky a
dodávky. Další vymezení předmětu plnění je rozděleno na dílčí položky (dodávky) – jednotlivé
části veřejné zakázky, a jsou poptávány zvlášť z důvodu různého okruhu potencionálních
účastníků, resp. možnosti jeho rozšíření.
Účastník je oprávněn podat svou nabídku na jednu část (položku) této veřejné zakázky
nebo na více částí (položek) této veřejné zakázky nebo na všechny části (položky) této
veřejné zakázky. Podle toho vyplní účastník informace ve formuláři nabídky.
Smlouva pro každou jednotlivou část veřejné zakázky (položky) bude uzavřena vždy s tím
účastníkem, jehož nabídka bude na základě hodnotících kritérií vybrána jako nejvhodnější pro
příslušnou část veřejné zakázky (položku). V případě, že se účastník stane vybraným u více částí
veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít s tímto účastníkem jednu smlouvu
pokrývající realizaci více částí veřejné zakázky. Podle toho budou také obchodní podmínky
upraveny tak, aby zahrnovaly jen ty části veřejné zakázky (položky), na které bude s účastníkem
uzavírána smlouva.

III.

Předpokládaná doba plnění

Plnění veřejné zakázky bude dokončeno do 30 dnů od účinnosti smlouvy.
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IV.

Místo plnění a prohlídka místa plnění

Místem plnění je DRFG Arena Křídlovická 911/34, 603 00 Brno.
Prohlídku místa plnění lze dohodnout.
Kontaktní osoby pro prohlídku místa:
Martin Krpec, provozní ředitel DRFG Areny (Hala RONDO), tel. 722 204 486,
e-mail: m.krpec@kometagroup.cz,
Tomáš Koželuh, správce IT, tel. 734 786 449, e-mail: kozeluh@starezsport.cz
V.

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek: do 8. 10. 2020 do 12.00 hodin.

VI.

Místo pro podání nabídky

Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje na adrese veřejné zakázky.

VII.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci

Zadavatel nepožaduje.

VIII. Závaznost obecných zadávacích podmínek a vysvětlení, změna nebo doplnění
zadávací dokumentace
a)

Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v této výzvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Dodavatel, který nesplní stanovené požadavky zadavatele, může být
zadavatelem z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

b)

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení může účastník zasílat zadavateli elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele vysvětlení
zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Takto může rovněž uveřejnit změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací
dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

IX.

Obsah nabídky

Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky
obsahující požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém
řízení.
Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, a na
předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře
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nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.
Zadavatel stanovuje, že nabídka uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty:
a) formulář nabídky
b) Pro ČÁSTI 1, 2, 3, 4, 6 a 7 veřejné zakázky datasheet (technický list) nebo vyjádření
(písemný závazek) výrobce, ze kterého je zřejmé splnění požadovaných technických
parametrů (vč. převzetí požadované záruky).
c) Pokud

dílčí zařízení (např.

police)

vyžaduje

mechanickou

instalaci

ve

formě

mechanického složení (smontování) více prvků nezbytných ke správné funkci zařízení, je
dodavatel povinen dodat tento návod již jako součást nabídky. Mechanickou instalací se
v tomto případě nerozumí připevnění signálových či napájecích konektorů, montáž do
racku apod. Návod může být i ve formě QR kódu odkazu na video (za funkčnost odkazu
nese odpovědnost dodavatel). Zadavatel předpokládá, že se tento bod bude týkat
především ČÁSTI 1 veřejné zakázky.
d) Pro ČÁST 7 veřejné zakázky dodavatel uvede v nabídce slovní popis architektury řešení a
schema aplikování jednotlivých aktivních prvků (zařízení) ve stávající optické a Ethernet
síti tak, aby byl naplněn požadavek funkčnosti definovaný zadávací dokumentací.
Návrh smlouvy ani ostatní dokumenty neuvedené výše nemusí být do nabídky přikládány.
Dodavatel je povinen dodržet členění a rozsah poskytnutého formuláře nabídky. V případě
rozporu mezi celkovou nabídkovou cenou zapsanou ve formuláři nabídky a mezi celkovou
nabídkovou cenou uvedenou jinde v textu nabídky, budou pro účely hodnocení nabídek a
realizaci plnění použity údaje uvedené ve formuláři nabídky.

X.

Způsob výběru nejvhodnější nabídky (hodnocení nabídek)

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická
výhodnost nabídky, a to na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise podle
výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.

XI.

Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s tímto výběrovým řízením je
Mgr. Rostislav Gnida, tel. 420 734 690 922, email: gnida@starezsport.cz.

XII.

Závěrečná ustanovení

Účastník výběrového řízení nemá nárok na úhradu nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém
řízení (např. nákladů na zpracování nabídky).
Zadavatel je oprávněn ověřovat údaje uvedené účastníkem výběrového řízení v nabídce.
V případě, že zadavatel zjistí, že informace uvedené v nabídce účastníka nejsou pravdivé, je
zadavatel oprávněn takového účastníka vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení.
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Zadavatel je oprávněn požadovat po účastníkovi objasnění nebo doplnění nabídky. V případě,
že účastník na výzvu zadavatele nabídku neobjasní nebo nedoplní, je zadavatel oprávněn
vyloučit účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení nebo jeho část zrušit bez udání důvodu.
Přílohy
A. Formulář nabídky
B. Obchodní podmínky
C. Technická specifikace

V Brně dne 21. 9. 2020

Ing. Antonín Crha, předseda představenstva
STAREZ – SPORT, a. s.

Ing. David Trllo, místopředseda představenstva
STAREZ – SPORT, a. s.
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