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1. Vyhlašovatel soutěže 

Contipro, a. s., se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431, DIČ: CZ60917431, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. B 1176, 

zastoupená doc. RNDr. Vladimírem Velebným, CSc., předsedou představenstva (dále jen 

„Zadavatel“). 

 

2. Název zakázky 

Elektrická požární signalizace, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektrická 

kontrola vstupu v areálu Contipro a.s. 

 

3. Podání nabídky, dodatečné informace, oznámení o výsledku veřejné soutěže 

3.1 Lhůta pro podání nabídek 

Nabídky do výběrového řízení je možné doručit Zadavateli nejpozději do 22. 11. 2021 do 

14:00. Osobní doručení je možné v sídle Zadavatele v pracovní dny vždy od 8:00 do 14:00 

hodin. 

3.2 Vysvětlení podmínek veřejné soutěže, jejich změny a doplnění 

Uchazeč je oprávněn zaslat písemně zadavateli své dotazy k výběrovému řízení, a to na 

adresu vyberove.rizeni@contipro.com. Dotaz a odpověď na něj budou předány rovněž 

ostatním subjektům, které převezmou projektovou dokumentaci podle bodu 4.1.2. 

3.3 Oznámení o výsledku 

Oznámení o výsledku hodnocení nabídek bude doručeno uchazečům prostřednictvím 

elektronické pošty. 

 

4. Předmět zakázky, předpokládaná hodnota zakázky 

4.1 Předmět zakázky 

4.1.1 Obecné vymezení 

Předmětem zakázky je: 

a) slaboproudá elektroinstalace elektrické požární signalizace (EPS),  

b) slaboproudá elektroinstalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

(PZTS),  

c) slaboproudá elektroinstalace systému kontroly vstupu (ACS),  

d) prohlídka a vyhodnocení dveří a zárubní pro přístupový systém,  

e) stavební práce potřebné pro provedení uvedených instalací a související s nimi 

(například výměny zárubní, dveří, zednické zapravení vyfrézovaných drážek, 

výmalba),  

f) záruční a pozáruční servis EPS, PZTS a ACS. 
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4.1.2 Projektová dokumentace 

Podrobné technické zadání k zakázce je obsaženo v projektové dokumentaci, kterou 

předá Zadavatel kterémukoliv uchazeči na základě jeho žádosti a po uzavření smlouvy o 

utajení v elektronické podobě. 

4.1.3 Typové prostory Zadavatele 

Zakázka bude realizována:  

a) v čistých prostorách Zadavatele a  

b) v ostatních prostorách Zadavatele.  

Časové podmínky plnění zakázky v čistých prostorách Zadavatele budou zvlášť dohodnuty 

a sjednány mezi Zadavatelem a vítězným uchazečem ve smlouvě v návaznosti na 

navržené termíny plnění a s přihlédnutím plánovaným odstávkám čistých prostor 

Zadavatele. 

4.2 Prohlídka prostor Zadavatele 

Prohlídka místa plnění zakázky je možná po telefonické dohodě na GSM +420 775 869 252. 

Pro účely návštěvy svých prostor může Zadavatel požadovat uzavření smlouvy o utajení. 

 

5. Hodnotící kritéria 

Hodnoceny budou pouze bezchybné a kompletní nabídky na základě několika kritérií: 

1. Nabídková cena v Kč bez DPH. 

2. Doba plnění. [Toto hodnotící kritérium se nevztahuje na čisté prostory zadavatele podle 

bodu 4.1.3 písm. a)]. 

3. Servisní podmínky v těchto parametrech: 

a) reakční doba od ohlášení poruchy, 

b) doba pro odstranění vad, 

c) cenové podmínky provádění kontrol EPS podle vyhlášky Ministerstva vnitra 

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

d) jednotkové ceny pozáručního servisu, 

e) podmínky pravidelného pozáručního servisního cyklu PZTS a ACS (zejména cena, 

rozsah, četnost). 

4. Platební režim. (Zadavatel orientačně předpokládá zálohovou platbu cca 30 % 

z celkové ceny, následně platby za dílčí převzatá plnění podle bodu 8.3 až do výše 

85 %, zbývající část po převzetí díla.) 

 

6. Další podmínky obsahu nabídky 

6.1 Obecně 

Nabídka bude zpracována v písemné formě (elektronicky nebo v listinné podobě) a bude 

podepsána statutárním orgánem uchazeče, případně jinou osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče.  

V případě doručování nabídky e-mailem se pro doručení používá e-mailová adresa 

uvedená v bodu 3.2.  

Součástí nabídky musí být vždy elektronická verze nabídky ve formátu PDF. 
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6.2 Doplňující identifikační údaje 

Nabídka musí obsahovat kromě údajů specifikujících uchazeče také telefonické a  

e-mailové spojení na osobu oprávněnou závazně právně jednat ohledně nabídky.  

6.3 Nabídková cena 

Nabídková cena uchazeče bude platná alespoň do 15. 12. 2021. Zadavatel předpokládá 

cenové jednání v závislosti na vývoji cenových podmínek ovlivňovaných pandemií nemoci 

COVID-19. 

6.4 Požadavky na prokázání kvalifikace 

Požadavky na kvalifikaci jsou uvedeny v bodu 9. 

6.5 Referenční kvalita zapravení míst instalace 

Nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivém případě pro určitou skupinu případů jinak, 

bude omítka zapravena způsobem, jak je provedeno v sídle Zadavatele u místnosti E 305 (v 

tomto místě byl dodatečně instalován terminál rezervačního systému, k němuž byla 

dováděna kabeláž pod omítkou). 

 

7. Zvláštní požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH. 

Uchazeč musí při oceňování vycházet výhradně z výkazů, soupisů a dokumentace, které 

jsou uvedeny v bodu 4.1.2. 

V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr má vždy přednost 

informace a/nebo množství uvedené ve výkazu výměr. 

Na zjištěnou nesrovnalost je povinen uchazeč Zadavatele písemně upozornit na e-mailovou 

adresu uvedenou v bodu 3.2. 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, včasnému, 

úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivu souvisejících s 

plněním předmětu zakázky. Tím není dotčeno pravidlo podle bodu 6.3. 

Nabídková cena musí zahrnovat celý předmět zakázky (tj. čisté i ostatní prostory Zadavatele 

podle bodu 4.1.3). 

 

8. Doba a místo plnění zakázky 

8.1 Místo plnění 

Sídlo Zadavatele. 

8.2 Doba plnění 

Uchazeč ve své nabídce uvede podrobný harmonogram plnění zakázky. V rámci 

navrženého harmonogramu musejí být uchazečem stanoveny termíny předání funkčních 

celků, ke kterým bude vázána dílčí fakturace. 

Do harmonogramu nemusejí být zahrnuty čisté prostory Zadavatele podle bodu 4.1.3 písm. 

a), pro něž se předpokládá pozdější sjednání samostatného harmonogramu. 

 



 

Contipro a. s., Dolní Dobrouč 401, 561 02, Czech Republic, info@contipro.com, datová schránka: b5pdgsq 
IČ: 609 17 431, DIČ: CZ60917431, Zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. B 1176 

www.contipro.com   Stránka 5 z 5 

V případě, že součástí zakázky je také zajištění rozhodnutí nebo jiných úředních povolení, 

musí být harmonogram zakázky navržen včetně lhůt pro zajištění veškerých nezbytných, s 

předmětem zakázky souvisejících povolení. 

 

9. Kvalifikace uchazečů 

9.1 Technická kvalifikace 

Uchazeč k nabídce připojí nejméně tři reference o dokončených zakázkách srovnatelného 

charakteru v předchozích pěti letech. Uchazeč je současně povinen ke každé referenci 

uvést kontaktní osobu referenčního subjektu, telefonický kontakt na ni a současně zajistit, 

aby bylo možno provést prohlídku místa, ke kterému se reference vztahuje. 

9.2 Pojištění 

Zadavatel v rámci smlouvy s vítězným uchazečem předpokládá smluvní ošetření pojistných 

podmínek stavebně-montážního pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. 

9.3 Ochrana informací 

Zadavatel v rámci smlouvy s vítězným uchazečem předpokládá smluvní ošetření podmínek 

utajení informací zpřístupněných při realizaci zakázky. 

 

10. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů 

Součástí nabídky bude uvedení seznamu předpokládaných poddodavatelů uchazeče. 

(Zadavatel je připraven jednat po uzavření smlouvy s vítězných uchazečem o jejich změně 

v závislosti na případné změně okolností.) 

 

11. Další podmínky veřejné soutěže 

Zadavatel prohlašuje, že tímto dokumentem je vyhlašována veřejná soutěž podle § 1772 a 

následujících občanského zákoníku a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 

a) změnit obsah podmínek soutěže, 

b) zrušit soutěž, 

c) vybrat si nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, 

d) odmítnout všechny předložené nabídky. 

Uchazeči (navrhovatelé) nemají právo na náhradu nákladů účasti v soutěži. 

 

V Dolní Dobrouči dne 21. října 2021 

 

 

 

doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc. 

předseda představenstva 
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