
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

k zakázce malého rozsahu (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, která 
není zadávána postupy podle tohoto zákona, zadavatel dodrží zásady uvedené v § 6 ZVZ)

Název veřejné zakázky: Nákup fotopastí pro monitoring velkých šelem

Název zadavatele: Hnutí DUHA Olomouc

IČ zadavatele: 44936354

Kontaktní adresa zadavatele: Dolní nám. 27/38, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba zadavatele: Miroslav Kutal

Telefon: 728 832 889

E-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci 
Programu CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby. 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky na dodávku, rozdělené na dvě části, jsou dva typy fotopastí – 
automatických fotoaparátů s pasivním infračerveným čidlem (PIR) v celkovém počtu splňující
následující požadavky:

První část - Typ 1 (bílý blesk) 

➢ vestavěný bílý (xenonový blesk)
➢ rychlost reakce fotopasti na pohyb při focení (picture trigger speed) – maximálně 

0,3 s.
➢ minimální kvalita snímků 3 MP
➢ minimální kvalita videí – standard HD 
➢ napájení akumulátory typu AA 
➢ celkový počet 170 ks
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Druhá část - Typ 2 (černý blesk) 

➢ vestavěný neviditelný blesk (černé diody)
➢ rychlost reakce fotopasti na pohyb při natáčení videa (video trigger speed) – 

maximálně 0,8 s.
➢ minimální kvalita videí – standard HD 
➢ napájení akumulátory typu AA 
➢ celkový počet 42 ks

Pokud rychlost reakce při natáčení videa výrobce v technickém popisu neuvádí, bude 
směrodatná pro informaci, zda fotopast splňuje podmínky, rychlost, zjištěná nezávislým 
testem, dostupným online na adrese: 
http://www.trailcampro.com/triggerspeedshowdown.aspx

Zadávací dokumentace je volně přístupná na: http://olomouc.hnutiduha.cz/vyberova-rizeni/

II. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH je pro první část (Typ 1) 935 000 Kč 
a pro druhou část (Typ 2) 264 180 Kč.

III. Lhůta a místo pro podání nabídky

➢ Termín pro podání nabídek je stanoven nejpozději do 22.6. 2015 do 10:00 hod. 
v případě první části a do 10:30 hod. v případě druhé části.

➢ Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele – Hnutí DUHA Olomouc - Dolní nám. 
27/38, 779 00 Olomouc.

➢ Písemné nabídky je možné podat poštou na uvedenou adresu nebo osobně v sídle 
zadavatele po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou zadavatele.

➢ Písemné nabídky musí být doručeny zalepené, v neporušené obálce s uvedením 
názvu zakázky „Nákup fotopastí pro monitoring velkých šelem“ s dodatkem 
„Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa zadavatele i uchazeče.

➢ Nabídka uchazeče bude doručena v českém nebo slovenském jazyce, v jednom 
originále. Nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 
v omyl. Nabídka bude svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy (přelepená vazba s razítkem a podpisem apod.). Pro každou část 
(Typ 1 a/nebo 2) bude samostatná nabídka.

IV. Základní hodnotící kritérium

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena v Kč za kus fotopasti 
typu 1 nebo 2 včetně DPH. Hodnocení proběhne pro každý typ fotopasti samostatně a budou
vybrány vítězné nabídky pro každý typ. V případě, že dvě nejlevnější nabídky každého typu 
budou pocházet od různých uchazečů, budou fotopasti každého z typů objednány od 
uchazečů, jehož typ nabídka ve své kategorii zvítězila. Uchazeč může tedy předložit nabídku
na obě části nebo jen na jeden typ fotopasti.
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V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních a profesních kvalifikačních 
předpokladů podle bodu III. Zadávací dokumentace, vzor čestného prohlášení je jeho 
přílohou.

VI. Práva zadavatele

➢ Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
➢ Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybranými uchazeči smluvní 

ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách.
➢ Zadavatel je oprávněn zadávací řízení kdykoliv zrušit až do uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem.

VII. Povinnost dodavatele

Vítězný dodavatel má povinnost spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

V Olomouci dne 1. 6. 2015

…...............................................................
(Miroslav Kutal, koordinátor Hnutí DUHA Olomouc)
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