
 

 
 

Zadávací dokumentace 
k  výběrovému řízení na dodávku v rámci ostatní zakázky malého rozsahu 

 
zveřejněno dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když 
tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek a na internetových 
stránkách poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-
moravskoslezsko.cz a odesláno poštou třem dodavatelům. 
 
Název výběrového řízení v rámci projektu “Lanová dráha a související zázemí“, který je 
spolufinancován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko:  Výběrové řízení 
na dodávku turniketového systému. 
 
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
“zákon“), když zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem. 
 
Klasifikace předmětu VZ dle CPV a předpokládaná hodnota veřejné zakázky 687.300,- Kč 
bez DPH. 
Lhůta a místo pro podání nabídky je adresa zadavatele, doručená nejpozději do 19.10.2012 do 
14,00 hodin, osobně podané nabídky se přijímají na výše uvedené adrese v pracovních dnech 
v pondělí – pátek 9.00 – 12.00 hodin. 
Otevírání obálek se bude konat dne 19.10.2012 ve 14,00 hodin pod adresou sídla zadavatele. 
 
 
1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Předmětem dodávky je dodávka turniketového systému v souvislosti s výstavbou lanové 
dráhy v areálu zadavatele v Malé Morávce dle této zadávací dokumentace, přičemž v příloze 
zadávací dokumentace „Technické podmínky“  jsou uvedeny zadavatelem požadované 
parametry turniketového systému. Zadávací dokumentace obsahuje zároveň obchodní, 
platební a cenové podmínky v příloze „Základní rámec smluvních podmínek“.  
 
  
2. OBCHODNÍ PODMÍNKY V ČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK jsou stanoveny 
návrhem smluvních podmínek stanovených přílohou této zadávací dokumentace – „Základní 
rámec smluvních podmínek“.  
 
Termín dodávky – převzetí dodávky zadavatelem je stanoven na 25.11.2012. 
 
 
3. TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na dodávku. Zadavatel připouští jiná, 
kvalitativně a technicky obdobná řešení. Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků 
Zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně 
platných právních norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen 
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně 
závazných právních předpisů. 



 

 
 
4. POŽADAVEK NA JEDNOTNÝ ZP ŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  
Nepřipouští se variantní nabídky. Každý uchazeč je povinen v nabídce uvést celkovou 
nepřekročitelnou nabídkovou cenu, která bude uvedena jako maximální celková cena za celý 
rozsah zakázky bez DPH. 
 
V ceně dodávky budou zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které uchazeči jako 
zhotoviteli v souvislosti s plněním předmětu dodávky vzniknou a bez kterých by dodávka 
nebyla funkční nebo nedosahovala požadované kvality.  
 
 
5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
Hodnotícím kritériem je nabídková cena. Každý uchazeč předloží pouze jednu nabídku, 
varianty zadavatel nepřipouští. 
 
Vítězem bude uchazeč, který předloží nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, a který se 
zároveň k nabídce přiloží podepsaný návrh smlouvy odpovídající příloze této zadávací 
dokumentace. O výsledcích výběrového řízení budou informování všichni uchazeči, kteří 
podali nabídky v řádném termínu při podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím 
řízení a informace o výběru nejvýhodnější nabídky a smlouva na veřejnou zakázku a výše 
skutečně uhrazené ceny bude uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách na profilu 
zadavatele.  
 
 
6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NA 
PŘIJÍMÁNÍ NABÍDEK  
a) Nabídky budou přijímány v zalepené obálce, příp. zásilce (doručení nabídek osobně nebo 
poštou) označené „NEOTVÍRAT“ NABÍDKA –  výb ěrové řízení na dodávku 
turniketového systému, s názvem a adresou uchazeče a zadavatele Ski areál Kopřivná a.s., 
Malá Morávka 122, 793 36. 
 
b) Nabídka bude dodána v jednom listinném originále a jedné prosté kopii a bude kromě 
náležitostí dle § 68 zákona rovněž obsahovat: 

- Doklady, kterými uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů 
uvedených v § 53 odst. 1 zákona předložením listin uvedených v § 53 odst. 3 zákona 

- Prohlášení o vázanosti nabídkou min. do 15.1.2013 – vzor prohlášení je v příloze 
výzvy k podání nabídek, 

- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona 
- Krycí list nabídky – součást přílohy výzvy, 
- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, který bude 

v souladu s přílohou zadávací dokumentace „Základní rámec smluvních podmínek“.  
 
 
c)   Nabídka musí být podána v českém jazyce 
d) Zadavatel nepřiznává uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí 
v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou 
zakázku ucházet. 



 

e) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že bude podána pouze 1 
nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny. 
f) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího 
řízení  a nevracet Uchazečům podané nabídky. 
 
 
 

za SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 
 

Gabriela Bártková, místopředseda představenstva 
 

Jaroslav Lukeš, předseda představenstva 
 

 
Přílohy: 

- Základní rámec smluvních podmínek 
- Příloha k zadávací dokumentaci – technické podmínky včetně jejích podpříloh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Základní rámec smluvních podmínek 

 
1. smlouva bude uzavřena jako kupní smlouva uzavřena podle § 409 a násl.  zákona č. 

513/1991 Sb. ve znění účinném v době uzavření smlouvy. V rámci této kupní smlouvy 
má zadavatel v rámci zadávacího řízení postavení kupujícího a uchazeč, jehož nabídka 
bude vyhodnocena jako vítězná má postavení prodávajícího.  

 
2. Předmětem kupní smlouvy je dodávka movitých věcí dle Technických podmínek 

stanovených kupujícím v rámci zadávacího řízení Výběrové řízení na dodávku 
turniketového systému a jejich fyzická  instalace dodavatelem v areálu Kopřivná 
v Malé Morávce dle dispozic kupujícího v rámci akce Zábavní park na Kopřivné 
s termínem dodání do 25.11.2012. 
  

3. Místem plnění závazku jsou nemovitosti společnosti SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., 
uvedené na LV 187, v katastrálním území č. 690 236 Malá Morávka.  

 
4. Dodávkou se rozumí: včasné, t.j. do 25.11.2012 realizované dodání a instalace 

předmětu koupě dle vlastností požadovaných kupujícím v Technických podmínkách 
stanovených v rámci zadávacího řízení Výběrové řízení na dodávku turniketového 
systému. 

 
5. Případné změny v dodávce musí být písemně dohodnuty, oceněny a objednány 

písemně před dodáním předmětu kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn provádět 
změny v dodávce, aniž byly předem dohodnuty dodatkem ke smlouvě. O sjednané 
změny dodávky se zvýší či sníží sjednaná cena. Dodavatel musí dodat věci sjednané 
v kupní smlouvě nové, nepoužité a v nejvyšším stupni kvality.  

 
6. Termín plnění je stanoven dle zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu 
řízení Výběrové řízení na dodávku turniketového systému a stanoví se datem 
25.11.2012. Splněním povinností prodávajícího dle kupní smlouvy je splnění všech 
povinností řádně a včas, zejména pak úplné dodání předmětu kupní smlouvy, dodávka 
všech dokladů o zkouškách a revizích, atestech a provozních návodů, instalace 
informační tabule s provozním řádem a předání předpisů v českém jazyce, včetně 
zaškolení obsluhy, jakož i ostatní potřebné či zákonem vyžadované doklady, 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí předmětu kupní smlouvy oběma 
smluvními stranami.  

 
7. Cena za dodávku činí částku uvedenou vítězným uchazečem, jehož nabídka bude 

hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější v rámci ostatní zakázky malého 
rozsahu Výběrové řízení na dodávku turniketového systému. Sjednaná cena zahrnuje 
veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací dodávky, zejména všechny vedlejší 
náklady, úpravu terénu, dopravu do místa plnění, kompletační činnost, likvidace 
odpadů, zvedací mechanismy, služby, energie, pojištění, ost. přirážky i poplatky. Daň 
z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004  Sb., v platném znění v 
době realizace dodávky. 



 

 
- Cena za dodávku bude kupujícímu vyúčtována po splnění povinností prodávajícího. 

Konečnou cenu vyúčtuje prodávající po předání předmětu kupní smlouvy kupujícímu 
daňovým dokladem - konečnou fakturou (dále jen konečná faktura) vystavenou v den 
převzetí předmětu koupě.  

 
8. Splatnost všech faktur je sjednána na 30 dnů ode dne doručení kupujícímu. 

 
9. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávky takovou, jakou uvede ve své nabídce, 

minimálně však v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání zápisu 
o předání a převzetí každé dílčí části dodávky smluvními stranami. Prodávající 
odpovídá za to, že předmět kupní smlouvy bude mít po celou dobu záruky nezměněné 
vlastnosti odpovídající vlastnostem v okamžiku předání, v závazných i doporučených 
technických normách, bude odpovídat platným právním, bezpečnostním, 
hygienickým, požárním a technologickým předpisům, ustanovením dohodnutým ve 
smlouvě, bude kompletní bez právních vad i věcných vad bránících nebo ztěžujících 
užívání předmětu prodeje. Záruka se stanovuje na jakost, funkčnost a další parametry 
předmětu prodeje a jeho jednotlivých částí.  

 
10. Prodávající zabezpečí na své náklady ve vztahu k předmětu prodeje dopravu a 

skladování všech souvisejících materiálů, dílců, strojů a zařízení a jejich přesun do 
místa plnění.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Příloha k zadávací dokumentaci 

 
Ostatní zakázka malého rozsahu 

 
„Výb ěrové řízení na dodávku turniketového systému“ 

 
 

Technické podmínky 
 
Předmětem dodávky je dodání turniketového systému v areálu zadavatele, když se 
předpokládá úprava stávajících dvou turniketů, které jsou již ve vlastnictví zadavatele a 
dodávka nových 4 ks turniketů tak, aby byly všechny turnikety v areálu kompatibilní s HW a 
SW dodaném dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější. 
 
Turniketový systém musí obsahovat minimálně: 

- 4 ks průchozích elektromechanických turniketů, s tripodovou otočnou závorou,  
v provedení z nerezu  

- 4 ks roštů včetně zábradlí s přípravou pro uchycení turniketu, v provedení pozink 
- 6 ks bezkontaktních čteček čipových karet osazených čipem EM4100. Čtecí 

vzdálenost min. 8 cm, umístění na turniketu na vhodném místě k zajištění pohodlí 
uživatele 

- 6 ks řídící elektroniky turniketů, včetně akustické a světelné signalizace 
- řídící PC včetně potřebného software, potřebného počtu komunikačních routerů ke 

všem turniketům 
- modul pokladny včetně software (může být také součástí řídícího PC). 
- 2 ks dotykových monitorů k pokladnám 
- další potřebné HW a SW vybavení k zajištění funkčnosti systému dle návrhu 

dodavatele 
 
Systém musí být vybaven lokální databází s místním úložištěm. Zadavatel požaduje možnost 
správy systému vzdáleným přístupem, vytváření statistik, apod.  
Systém musí být schopen předávat data v on-line režimu mimo areál zadavatele a musí být 
připraven komunikovat s dalšími areály v případě vzájemného propojení. 
Systém musí být uzpůsoben tak, aby byl provozovatel schopen zadat v systému tarify 
průchodu dle vlastního výběru a to jak časové, tak bodové. 
 


