Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava
poptává
pořízení systému pro sledování provozu vozidel pomocí GPS.
Předmětem poptávky je dodávka systému pro on-line sledování vozidel Krajské hygienické stanice se
sídlem v Ostravě a jejich územních pracovišť (Karviná, Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek)
prostřednictvím GPS. Jedná se celkem o 25 vozidel. Součástí poptávky je dodávka základní jednotky,
montáže, uvedení do rutinního provozu, zaškolení, předvedení SW.
Nabízený systém musí umožňovat:
-

sledování celého vozového parku organizace v reálném čase,
identifikace řidiče kompatibilní se stávajícím ID čipem pro docházku v organizaci (čip typu
Dallas) (EM4102 na frekvenci 125kHz)
automatické zpracování a tisk knihy jízd,
analyzování nákladů na provoz vozidla (spotřeba paliva ve spojení s tankovacími kartami
CCS),
možnost sledování zabezpečení vozidel,
pravidelné vyhodnocování provozu vozidel,
zaškolení obsluhy systému.

Písemná nabídka musí obsahovat:
1. přesný název a adresu firmy
2. kopie dokladů prokazující oprávnění k podnikání v daném oboru (živnostenský list,
výpis z obchodního rejstříku) ne starší tří měsíců.
3. návrh kupní smlouvy
4. celkovou výši pořizovací ceny
Cena bude uvedená v členění:

nabídková cena bez DPH
výše DPH v % a Kč
nabídková cena vč. DPH

5. poskytovatele využívaných datových služeb pro přenos dat, potřebné datové tarify
6. měsíční náklady na provoz jednotlivých vozidel, případně další náklady na provoz
systému
Pro hodnocení nabídek budou brány náklady na provoz systému za období 4 let
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7. časový harmonogram implementace (zahájení, ukončení)
Zadavatelem je požadováno uvedení časového harmonogramu od zahájení do implementace do
ukončení prací v kalendářních týdnech.
8. záruční lhůtu a adresu záručního a pozáručního servisu
Uchazeč uvede záruční lhůtu v měsících.
9. Reference o podobných zakázkách
Nabídnutá cena bude považována za cenu konečnou, která zohledňuje veškeré náklady dodavatele,
spojené s předmětnou zakázkou a jeho přiměřený zisk.
Zadavatel umožňuje variantní podání nabídek.
Uchazeči předají své nabídky bezplatně. Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné
nároky.
Dodavatel není oprávněn postoupit provedení předmětu poptávky třetí osobě bez písemného souhlasu
zadavatele.
Kritériem pro hodnocení nabídek bude:
•
•

cena odpovídající kvalitě - váha 70%
vybavenost jednotek a softwaru, parametry, funkce, záruka, servis - váha 30%

Uchazečům poskytne případné další informace p. Jiří Šišlák, tel. 595 138 153, mobil 725 882 135, e mail jiri.sislak@khsova.cz.
Nabídky zasílejte na adresu:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Moravská Ostrava (obálku označte KHS MSK – nákup systému pro sledování vozidel)
nebo e-mailem na podatelna@khsova.cz (do předmětu zprávy uveďte KHS MSK – nákup systému
pro sledování vozidel).
Termín ukončení poptávkového řízení:

24. 10. 2014 do 15:30 hod

Nejzazší termín realizace a předání systému:

28.11.2014

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. Zadávací řízení a zadání zakázky nespadá pod
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně.
Ing. Jaroslav Vích, v. r.
náměstek ředitele KHS MSK
pro ekonomicko provozní činnost
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