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I.                  Základní ustanovení 
Zadávací řízení je vypsáno v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách. v platném znění a dále v souladu s podmínkami 
realizace  
projektu Czech POIN – kontaktní místo výběr dodavatele technologie s 
tím, že jsou osloveni tito tři zájemci: 



             
1.      ASC HB a.s., Kladská 78, 500 03 Hradec Králové 
2.      Future Line s.r.o., Radka Chlubnová, Kolínská 295, 288 01 

Nymburk 
3.      IndiGO group s.r.o., Ing. Miroslav Preclík, Panská 2, 516 01 

Rychnov nad Kněžnou 
  
Pro uskutečnění dodávky se vztahy mezi účastníky řídí ustanoveními 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění a touto 
výzvou. 
  
II.  Předmět zakázky 
Předmětem zakázky je kompletní dodávka zařízení pro pracoviště Czech 
POINT: Bližší informace k dispozici na Obecním úřadě v Helvíkovicích. 
  
III.  Záměr 
Obec Helvíkovice na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 16 ze dne 
17.4.2009 vyhlašuje výběrové řízení veřejné zakázky „Pracoviště Czech 
POINT“. 
  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně 
DPH                                     81.026,- Kč 
  
IV.  Zadávací podmínky, závazný obsah nabídky 
  
Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce a musí 
obsahovat:  

  
·                    nabídku, která obsahuje jméno obchodní firmy, její právní 

formu, sídlo, IČO, telefonní/faxové spojení, nabídkovou cenu 
s rozlišením bez DPH a včetně DPH, datum zpracování nabídky, 
razítko uchazeče a podpis statutárního orgánu uchazeče, 

·                    nabídku, ve které celková pořizovací cena (včetně DPH!) 
každého jednoho nabízeného zařízení, nepřekračuje částku 40.000,- 
Kč, 

·                    návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče, s uvedenou nabídkovou cenu v Kč s 
rozlišením bez DPH a včetně DPH, způsobem řešení zakázky, 
termínu plnění zakázky, záruční dobou na jednotlivá zařízení a 
servisními podmínkami na celou dobu udržitelnosti projektu (5 let).  

·                    čestné prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč souhlasí 
s podmínkami danými touto výzvou, 

·                    kopii živnostenských oprávnění relevantních k plnění 
zakázky, 
·                    kopii výpisu z obchodního rejstříku, 



·                    čestné prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče, že uchazeč splňuje základní 
kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č.137/2006 Sb..  
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 

o      který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 
ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na 
zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, 
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak 
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

o      který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele 
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

o      který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

o      na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na 
prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku 
dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

o      který není v likvidaci, 



o      který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, 

o      který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

o      který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště dodavatele, a 

o      který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně 
potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 
podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby. 

  
Zadavatel může zájemce (resp. uchazeče) pro nesplnění výše uvedených 
zadávacích podmínek vyloučit z výběrového řízení. Zadavatel nebude 
osloveným zájemcům podanou nabídku vracet. Zájemce předkládá svou 
nabídku bezplatně, z předané nabídky nemůže uplatňovat vůči zadavateli 
žádné nároky. 
   
V.  Způsob a lhůta pro podání nabídky 
Nabídka bude doručena osobně nebo poštou do kanceláře Obecního úřadu 
v Helvíkovicích, adresa Helvíkovice č.p. 3, 564 01 Žamberk. Bude 
v uzavřené a zalepené obálce označené veřejná zakázka – Pracoviště 
Czech POINT a označené „NEOTVÍRAT!“. Na obálce musí být uvedena 
adresa, na níž je možné zaslat případné oznámení o pozdním podání 
nabídky (dle §71 odst.6. zákona č. 137/2006 Sb.). 

Datum odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení:                  21.4.2009  

Lhůta pro podání cenové nabídky:                                            6.5.2009 
do 15.00 hodin 

Zadávací lhůta je zadavatelem stanovena do                             3 měsíce 
od podání nabídek 
Uchazeč je svou nabídkou vázán po celou dobu zadávací lhůty. 
  
VI.   Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční: 6.5.2009 v 16,00 hodin na 
adrese zadavatele, v kanceláři Obecního úřadu v Helvíkovicích bez účasti 
vyzvaných uchazečů. 
  



VII.  Hodnocení a výběr nejvhodnější nabídky 
Hodnocení nabídky bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria 
nejnižší nabídkové ceny. 
   
VIII.  Ostatní 
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky : 

a)             Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na veřejnou 
zakázku zrušit bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření 
smlouvy. 

b)             Zadavatel nepřipouští podání námitek proti rozhodnutí o 
výběru nebo vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

c)             Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí 
ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u 
zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

d)             Platební podmínky: platby za vykonanou práci budou 
probíhat bezhotovostně na základě faktur (daňových dokladů) 
odsouhlasených zadavatelem.Veškeré faktury musí být označeny 
názvem předmětu plnění veřejné zakázky: Pracoviště Czech 
POINT a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o 
dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. 
Součástí každé faktury musí být podrobná specifikace fakturované 
částky. Za den zdanitelného plnění bude ve smlouvě sjednán den 
ukončení, předání, převzetí. Splatnost faktury bude minimálně 1 
měsíc. 

e)             Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované 
osoby a zavazuje se poskytnout subjektům provádějícím audit a 
kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v 
platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v 
platném znění nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem projektu.  

f)               Zájemce může podat pouze jednu nabídku. 
  

Další informace pro zpracování cenové nabídky je možné si vyžádat do 
30.4.2009 do 12.00 hodin na Obecním úřadě v Helvíkovicích u starosty 
obce nebo kontaktní osoby.  
  

Za zadavatele: MVDr. Petr Šalanský 
              starosta obce 
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