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Zadavatel: Knihovna města Mladá Boleslav, V. Klementa 1229, 293 01 Mladá Boleslav,    

                       Tel.: 326 322 812, fax: 326 328 259, IČ: 70565872 

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Knihovna města Mladá Boleslav (dále jen KMMB) vyhlašuje jako zadavatel poptávkové 

řízení na nákup stolní kamerové lupy s hlasovým výstupem pro potřeby návštěvníků KMMB. 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s 

ustanovením § 6 tohoto zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno 

přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém 

řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky 

ve smyslu zákona. 

 

Název zakázky: „KMMB-kamerová lupa“ 

 

Datum vyhlášení: 4. 6. 2020 

 

Druh zakázky: zakázka na dodávky 

 

Základní hodnotící kritéria: nejnižší nabídková cena 

 

Předmět zakázky: dodání stolní kamerové lupy dle požadavků zadavatele, včetně proškolení 

zaměstnanců KMMB 

 

Předpokládaná cena zakázky: 98 000,-Kč bez DPH 

 

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

 

Stolní kamerová lupa bude používána v Knihovně města Mladá Boleslav pro uživatele se zrakovým 

postižením a pro seniory se sníženou schopností čtení. 

 

 

1.1. Technická specifikace zakázky 

 

a) Plynule nastavitelné zvětšení: 

    min. 1,5x – 75x 

 

b) Displej:  

   24“ TFT širokoúhlý barevný 

 

c) Režim zobrazení:       

    plné barvy 

     

d) Režim kontrastního zobrazení: 

    min. 16 barevných kombinací 

 

e) Rozměry podstavy: 

    min. 40 x 50 cm 

    max. 50 x 60 cm 
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f) Funkce: 

- pohodlné čtení: kamera snímá předlohu na pohyblivém čtecím stolku a její zvětšený obraz promítá na  

   monitoru, rozlišení je vysoké (HD), lupa je vybavena ramenem ve tvaru písmene C s nastavitelnou šířkou,  

   které neomezuje pohyb čtecího stolku 

- jednoduchá obsluha: lupa se ovládá tlačítky umístěnými na ovládacím panelu 

- hlasový výstup: lupa převede jakýkoli tištěný text do hlasové podoby, dotykem lze vybrat, která část textu  

   se má přečíst 

- snadná orientace v textu: lupa zobrazí náhled celé stránky textu a automaticky rozpozná jeho rozvržení,  

   uživatel se tak v textu nikdy „neztratí“ 

- uložení dokumentů: lupa nabídne možnost uložit si dokumenty na kartu SD nebo USB 

- vodicí linky 

- zatemnění části obrazu 

- nastavitelný jas a kontrast 

- náhled dokumentu 

- světelné ukazovátko 

- možnost vypnout automatické ostření 

- nastavitelná šířka ramene 

- integrované rovnoměrné osvětlení dokumentu zabraňující odleskům 

- nastavitelný odpor posunu u čtecího stolku ve svislém a vodorovném směru 

 

g) Záruka: 

   Záruka min. na 2 roky, včetně servisních služeb 

    

 

1.2. Požadavky k dodání  

 

- kompletní dodání včetně dokumentace v českém jazyce  

- dodání do Knihovny města Mladá Boleslav, V. Klementa 1229, Mladá Boleslav 293 01 

 

1.3. Platební podmínky 

 

   platba musí být realizována bezhotovostním bankovním převodem na základě 

     dodavatelem vystavené faktury s 21 denní splatností          

   zálohy zadavatel neposkytuje 

   platba bude probíhat výhradně v Kč          

 

1.4. Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky 

 

Dodavatel je povinen seznámit se před podáním nabídky se všemi všeobecně závaznými 

právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. 

Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně 

závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění 

veřejné zakázky. 

 

2. Požadavky na kvalifikaci 
 

   • čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  

   • výpis z obchodního rejstříku či jiné podobné evidence je-li v ní uchazeč zapsán (kopie,  

      ne starší než 90  dnů) 

   • doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,  
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      zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (kopie)  

   • seznam řádně a odborně vykonaných nejvýznamnějších zakázek s obdobným 

     předmětem plnění jako je předmět této zakázky v rámci posledních 3 let s uvedením  

     názvu zadavatele a platného telefonického kontaktu na zadavatele. Zadavatel požaduje pro  

     splnění této kvalifikace minimálně 2 dodávky obdobného charakteru realizované  

     dodavatelem. Uchazeč uvede výhradně dokončené zakázky.  

 

3. Podmínky a požadavky zadavatele 

 

 dodavatel si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení 

zadavatele definované zadávacími podmínkami.  

 zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

 zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace 

 zadavatel si vyhrazuje právo na doobjednání dodávky 

 zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit 

 nabídky ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek uchazečů nebo vyloučených uchazečů 

nebudou vráceny 

 zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou 

poskytnuty, jako s důvěrnými  

 podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky 

 

4. Zadávací dokumentace 

 

Zadávací dokumentaci tvoří následující podklady: 

               ● výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KMMB  

               ● krycí list nabídky (příloha č. 1) 

               ● nabídková cena-formulář (příloha č. 2) 

               ● kupní smlouva (příloha č. 3)                 

 

5. Způsob zpracování nabídkové ceny a závazná struktura nabídky 

 

5.1. Způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky absolutní částkou v českých 

korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady 

a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci a plnění veřejné zakázky v cenové úrovni k datu 

předání plnění objednateli. 

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu dle členění uvedeného v technické specifikaci (dle 

požadované specifikace včetně propočtu, ze kterého bude zřejmé, že je oceněn celý předmět 

veřejné zakázky viz čl. 1.1. písm. a) až g) zadávací dokumentace), která bude jako nejvýše 

přípustná a bude uvedena: 

                 ● nabídková cena bez DPH 

                 ● DPH ve výši podle platných právních předpisů 

                 ● nabídková cena včetně DPH 

Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh Kupní smlouvy podepsaný statutárním 

zástupcem uchazeče. Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy, je zadavatel 

oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení. 
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Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy i nabídková cena, zahrnuje všechny práce, 

dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na 

technicko administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady 

s požadovanou činností související. 

 

 

5.2. Závazná struktura nabídky 

 

 ● nabídka bude podána v českém jazyce a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly    

     zadavatele uvést v omyl 

 ● nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené adresou zadavatele a adresou uchazeče      

 ● obálka musí být označena heslem „KMMB-kamerová lupa“ 

 ● první list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1), potvrzený statutárním zástupcem  

    uchazeče nebo pověřené osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 

 ● nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě  

    či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští 

 ● všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány   

    nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1 

  

 Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně dodržování číslování kapitol). 

 

1 Úvodní list nabídky s informací o uchazeči (příloha č. 1 ZD) 

 

Krycí list nabídky-příloha číslo 1 zadávací dokumentace, podepsaný oprávněnou osobou 

 

2 Kvalifikační dokumentace 

 

Uchazeč předloží dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 2 

 

3 Oceněný položkový rozpočet 

 

Ocenění předmětu veřejné zakázky (oceněný položkový rozpočet technické specifikace) 

podepsaný oprávněnou osobou uchazeče 

 

4 Nabídková cena (příloha č. 2 ZD) 

 

Vyplněný a oprávněnou osobou uchazeče podepsaný formulář - Nabídková cena – příloha 

číslo 2 zadávací dokumentace 

 

5 Kupní smlouva (příloha č. 3 ZD) 

 

Návrh Kupní smlouvy dle přílohy číslo 3 zadávací dokumentace podepsaný oprávněnou 

osobou uchazeče 

 

6 Prohlášení o vázanosti nabídky 

 

Čestné prohlášení, že je uchazeč vázán celým obsahem své nabídky po dobu zadávací lhůty 

podepsané oprávněnou osobou 

 

7 Prohlášení o počtu stran  
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Prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky podepsané oprávněnou osobou 

 

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u 

právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost 

zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu 

uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, musí být nedílnou součástí nabídky originál nebo 

ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče. 

      

 6. Lhůta a místo pro podávání nabídek  

 

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 19. 6. 2020 do 12:00 hodin. 

Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby u zástupce zadavatele     

byly nejpozději do konce lhůty, tj. nejdéle do 19. 6. 2020. 

Uchazeči mohou své nabídky podávat osobně v Knihovně města Mladá Boleslav    

v ekonomicko-provozním oddělení v pracovní dny PO-PÁ od 8:00 do 15:00 hodin. 

V poslední den lhůty, tj. 19. 6. 2020, je možno podávat nabídky pouze do 12:00 hodin. 

Na nabídky doručené po uvedené době nebude brán zřetel. 

 

7. Zadávací lhůta 

 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena na 90 dnů. 

   

8. Doba, místo a podmínky plnění   

 

Předpokládaný termín plnění : do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy 

Předpokládaný termín podpisu kupní smlouvy: 7/2020 

  

Místem plnění je Knihovna města Mladá Boleslav. 

 

Uvedené termíny zahájení plnění jsou pouze předpokládané termíny stanovené zadavatelem,    

mohou být posunuty z objektivních příčin, které mohou vyplynout z procesního průběhu  

výběrového řízení. 

 

9. Doplňující údaje zadavatele 

 

Uchazeč je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nenáleží právo na náhradu 

jemu vzniklých nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

 

10. Kontaktní údaje  

     

    Zadavatel:                        Knihovna města Mladá Boleslav 

                                              Václava Klementa 1229 

                                               293 01 Mladá Boleslav 

    Statutární zástupce:        Věra Kovaříková, ředitelka knihovny 

    IČ:                                     70565872 

    Bankovní spojení:            Komerční banka, a.s. 

                                               č.ú. 24527181/0100 

    Telefon:                             326 328 256  
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    Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení se stanovuje kontaktní osoba: 

    Věra Kovaříková, e-mail: kovarikova@kmmb.cz 


