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Výzva k podání nabídky  

poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
Název zakázky: 
 

Dodávka ozvučovací aparatury včetně instalace a zapojení do 
MěKS Říčany II 

Číslo zakázky: VZMR 2 / 2014 

Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky  

 Zadavatel 

Název / obchodní firma 
zadavatele: 

Městské kulturní středisko Říčany  
(dále jen „MěKS“) 

Sídlo zadavatele: 17. listopadu 214, 251 01 Říčany  

Profil zadavatele: http://www.kclabut.cz/dodavka-ozvucovaci-apratury-vcetne-instalace 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, její telefon a e-
mailová adresa: 

Ing. Vladimír Levický 
Tel. 724 578 231 
vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz 

IČ zadavatele: 00354082 

DIČ zadavatele: CZ00354082 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci zakázky, její telefon a e-
mailová adresa: 

Ondřej Pátek, DiS 
723 598 651 
ondra@kclabut.cz 

 Zakázka 

 
Úvodní ustanovení: 
 
 

 
Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého 
rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Tato veřejná zakázka 
malého rozsahu není v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 ZVZ 
zadávána postupem podle ZVZ. 
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné 
zakázce malého rozsahu použije terminologii ZVZ, případně jeho 
část v přímé citaci. Pro poptávkové řízení jsou však rozhodné 
pouze podmínky stanovené v tomto oznámení o zahájení 
poptávkového řízení. 
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účel 
této veřejné zakázky malého rozsahu označovány jako „uchazeč“, 
případně „dodavatel“, MěKS Říčany vyhlašující zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu je označeno jako „zadavatel“. 

 
Předpokládaná hodnota zakázky 
v Kč (bez DPH): 

496 000 

Datum vyhlášení zakázky: 23. 4. 2014 

Lhůta pro podávání nabídek: 

19. 5. 2014 do 10 hod.  
Tento termín je závazný i v případě, že uchazeč využije pro 
doručení nabídky služeb České pošty či jiného poskytovatele 
doručovacích služeb 

Místo pro podávání nabídek: 
MěKS Říčany, 17. listopadu 214, kancelář v 1. poschodí v objektu, 
v úředních hodinách, tj. pondělí až čtvrtek 9.00 – 16.30, pátek 9.00 
– 15.00, osobně nebo poštou  

Časový harmonogram plnění / do 4 týdnů od podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem 

mailto:ondra@kclabut.cz
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doba trvání zakázky: 

Místo dodání / převzetí plnění: MěKS Říčany, 17. listopadu 214 

Zadávací lhůta: 
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou 
vázán, počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro předložení 
nabídky a trvá  90 kalendářních dnů. 

Popis předmětu zakázky: 

Předmět zakázky: 
Dodávka ozvučovací aparatury včetně instalace a zapojení do 
MěKS Říčany podle přiložené dokumentace – příloha 4 této Výzvy 

Požadavky na kvalifikaci: 

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení, z jehož 
obsahu musí být zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. 
Uchazeč může použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy.  
Zadavatelem požadované čestné prohlášení musí být podepsáno uchazečem (statutárním orgánem 
nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru, 
případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přiložené plné moci). 
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli 
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč může 
prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 

Základní, profesní a technické 
kvalifikační předpoklady 
dodavatele: 

1) Základní kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění   
    základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ. 
2) Profesní kvalifikační předpoklady: Doklad o oprávnění k   
    podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu   
    odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (příslušné   
    živnostenské oprávnění) Dodavatel dále uvede, zda je  
    zapsán v obchodním rejstříku nebo v obdobné evidenci.  
3) Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který  
    realizoval v posledních třech letech minimálně 2 referenční   
    zakázky spočívající v obdobné dodávce ozvučovacího   
    zařízení včetně instalace; zadavatel požaduje popis těchto  
    dodávek, včetně ceny, doby provedení a kontaktu na osobu  
    objednatele, u níž lze uvedené informace ověřit. 
 
 
 Hodnotící kritéria: 
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 
Dílčí hodnotící kritéria včetně vah jsou uvedena v příloze č. 7. 
 

Způsob hodnocení Je uveden v příloze č. 8. 

Požadavky na způsob zpracování 
nabídkové ceny: 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné 
zakázky, a to níže uvedeným způsobem: 
nabídková cena bude v české měně 
nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele 
nezbytné na řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky 
včetně nákladů souvisejících.  
Podkladem pro zpracování cenové nabídky jsou tyto zadávací 
podmínky včetně všech příloh. 
Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými 
předpisy odpovídá uchazeč. 
 

Požadavky na varianty nabídky: Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

Prohlídka místa plnění:  

Prohlídka místa plnění se koná 6.5.2014, sraz účastníků v 10:00 
hodin, v kanceláři v prvním poschodí; po dohodě s kontaktní 
osobou lze dojednat i jiný termín Kontaktní osoba je p. Ondřej 
Pátek, tel. 723 598 651 
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Obchodní podmínky  

Obchodní podmínky: 
Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který 
tvoří přílohu č. 3 této výzvy k podání nabídek. 

Návrh smlouvy  

Návrh smlouvy 

Uchazeč v nabídce předloží Návrh smlouvy o dílo, jehož závazný 
text tvoří přílohu č. 3 této výzvy. V návrhu smlouvy uchazeč doplní 
do formulářových polí údaje požadované zadavatelem. Návrh 
smlouvy bude podepsán uchazečem (statutárním orgánem nebo 
jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či 
jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na 
základě udělené prokury či přiložené plné moci). 

Dodatečné informace 

Dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám 

 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám, a to formou dotazu 
adresovaného e-mailem kontaktní osobě zadavatele. Zadavatel 
dotaz zodpoví a zároveň dodatečné informace uveřejní na profilu 
zadavatele http://www.kclabut.cz/poptavkove-rizeni  
Uchazečům se důrazně doporučuje průběžně sledovat profil 
zadavatele za účelem seznámení s případnými dodatečnými 
informacemi.     
 
                                                                                                                                                                               

Požadavky na zpracování nabídky 

Obsah nabídky: 
 

Uchazeč předloží tyto doklady: 
1)   Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy)   
      podepsaný uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho  
      členem či členy v souladu se zápisem v obchodním    
      rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou   
      oprávněnou osobou na základě udělené prokury či   
      přiložené plné moci.) 
2)   Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních    
      předpokladů (podepsaná Příloha 2 této výzvy) 
3)   Vyplněný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 této výzvy)  
      podepsaný uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho    
      členem či členy v souladu se zápisem v obchodním   
      rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou  
      oprávněnou osobou na základě udělené prokury či  
      přiložené plné moci.) Smlouva musí obsahovat také: 
3a) Přílohu I, ve které uchazeč uvede podrobný popis řešení  
      (řešení musí odpovídat technickým požadavkům    
      uvedeným v Příloze 4 této výzvy), a to v takové míře   
      podrobnosti, aby bylo možné posoudit splnění   
      technických požadavků zadavatele, a  
3b) Přílohu II – položkový rozpočet dodávky  
4)   Seznam subdodavatelů, příp. prohlášení že služby jsou  
      přímé od dodavatele.  
5)   Souhlas uchazeče se zveřejněním veškeré  
      dokumentace související s touto veřejnou zakázkou. 

http://www.kclabut.cz/poptavkove-rizeni
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Forma nabídky: 

 

 Uchazeč musí nabídku předložit v písemné formě, a to v jednom 
originále. 

 Nabídka a veškeré dokládané dokumenty musí být v českém 
jazyce. 

 Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče. 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

 Veškeré náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením 
nabídky nese uchazeč. 

 Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty 
nebudou hodnoceny. 

 

Označení obálek s nabídkami: 
 

 

 Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce 
označené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Dodávka ozvučovací 
aparatury včetně instalace a zapojení do MěKS Říčany II – 
NEOTVÍRAT“. 

 Na obálce s nabídkou bude uveden název uchazeče, IČ a adresa, 
na niž je možné poslat případné oznámení o podání nabídky po 
lhůtě pro podání nabídek.  

 
Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 

1) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření  
    smlouvy o dílo, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče. 
2) Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně uchazeči na svůj vrub, a to i   
    v případě, kdy zadavatel v plném rozsahu využije práva, které si vyhradil v předchozím  
    odstavci. 
3) Uchazeč podá nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky; nabídky týkající se pouze části   
    požadovaného plnění nebudou přijaty. 
4) Dodavatel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č.  
    320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve  
    znění pozdějších předpisů. 
5) Přiměřeně se použije ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. 
6) V případě, že se v hodnocení nabídek umístí na prvním místě dvě nabídky se shodným  
    Výsledným bodovým hodnocením, bude mezi nimi rozhodnuto o vítězi losováním, provedeným za 
účasti zástupců dotčených uchazečů. 
 

Zadávací řízení se řídí: 

Směrnicí města Říčany č.2/2013 o zadávání veřejných zakázek 
Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, s výjimkou ustanovení § 6.  

 
 

 
 
Přílohy:  
1. Krycí list nabídky 
2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 
3. Návrh smlouvy o dílo 
4. Popis technických požadavků  
5. Seznam subdodavatelů – VZOR 
6. Souhlas se zveřejněním – VZOR 
7. Hodnotící kritéria 
8. Způsob hodnocení 
 
 
 
V Říčanech dne………………     …………………………. 
        Ing. Vladimír Levický 
        pověřený řízením MěKS 


