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Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodání obloukových šapitó na
akci „Advent na Moraváku“ (dále jen „výzva“)
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Spisová značka: KVS-SPOL-2017/0008
Vyřizuje: Tomáš Pavčík, tel. 724944536
ID datové schránky: aqb9w6z

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace, Nerudova 645/29, 602 00 Brno, IČO:
00101508 (dále jen „zadavatel“) Vás za podmínek uvedených níže v této výzvě vyzývá k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Dodání obloukových šapitó na akci „Advent na
Moraváku“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Odesláním této výzvy se zahajuje řízení směřující k výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky malého
rozsahu podle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„ZVZ“). V souladu s § 31 ZVZ tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána podle ZVZ.
1. Identifikační údaje zadavatele
Základní údaje:
Název: Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace
Sídlo: Koliště 645/29, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508
Zastoupené: Mgr. Tomášem Pavčíkem, ředitelem
Kontaktní osoby zadavatele pro účely této veřejné zakázky: Mgr. Tomáš Pavčík
Telefon: 724944539, e-mail: pavcik@kaveeska.cz
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodání obloukových šapitó včetně podlah na akci „Advent na
Moraváku“. Dodání spočívá v nájmu obloukových šapitó včetně podlah, jejich doprava na místo
plnění, montáž, demontáž a běžná údržba. Detailní specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zadavatel stanovuje plnění veřejné zakázky v termínu od 17.11.2017 do 27.12.2017. Detailní časová
specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo termín zahájení, případně
ukončení, plnění veřejné zakázky posunout, a to v závislosti na průběhu výběrového řízení. Místem
plnění je území města Brna, konkrétně park na Moravském náměstí.
4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče ve lhůtě podání nabídek:
1) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, popř. živnostenské
oprávnění vztahující se k předmětu plnění,
2) předložením seznamu alespoň 3 dodávek realizovaných v posledních 5 letech, a to stejného či
obdobného předmětu plnění
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5. Způsob zpracování nabídky
Uchazeč zpracuje nabídku formou cenové nabídky na plnění veřejné zakázky.
Nabídka musí obsahovat:
• identifikační údaje uchazeče v rozsahu obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení uchazeče, jeho
sídla a IČO,
• výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, nebo jiné zákonné evidence,
• vyplněný Krycí list nabídky, který tvoří nedílnou část této výzvy (příloha č. 2). Krycí list musí být
podepsán oprávněnou osobou uchazeče.
• položkový rozpočet veřejné zakázky s cenami bez DPH. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění této veřejné zakázky. Uchazeči
nejsou oprávněni požadovat po zadavateli vedle ceny jakékoli další poplatky, úhradu nákladů nebo
jiné peněžité plnění za plnění veřejné zakázky. Cena bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v
průběhu realizace ke změně sazby DPH. Zadavatel vylučuje, aby uchazeči nad rámec uvedený v této
výzvě stanovili a uváděli množstevní slevy nebo jiné podmíněné úpravy ceny. Uchazeči tyto případné
množstevní slevy nebo jiné úpravy zahrnou do ceny.
• vyplněnou a podepsanou smlouvu, která tvoří nedílnou součást této výzvy (příloha č. 3) a která
obsahuje obchodní podmínky veřejné zakázky; smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou
uchazeče. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění závazných požadavků zadavatele uvedených
v této výzvě. Nabídka musí být ze strany uchazeče podepsána statutárním orgánem nebo jinou
osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka musí být vyhotovena v listinné podobě
ve formátu A4 v jednom originále. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
6. Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, tj.
nabídková cena je jediným kritériem hodnocení. V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena
výše celkové nabízené ceny za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH (dále jen „nabídková cena“). Jako
nejvhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena bez DPH, která bude nižší oproti nabídkovým
cenám uváděným ostatními uchazeči. Zadavatel uveřejní oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto výzvu.
7. Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídka musí být doručena jedním z uvedených způsobů:
a) Prostřednictvím elektronického systému zadávání veřejných zakázek E-ZAK, který je dostupný na
webových stránkách: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_45.html
b) Službou poštovní přepravy na adresu Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková
organizace, Koliště 645/29, 602 00 Brno s tím, že poslední den pro podání nabídek přijímá podatelna
podání pouze do 14.00 hod.! Nabídka musí být vložena do uzavřené obálky s uvedením názvu veřejné
zakázky „Dodání obloukových šapitó na akci Advent na Moraváku“ a slova „NEOTVÍRAT“.
c) Osobně na adresu Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace, Koliště
645/29, Brno v době provozu podatelny, tedy: Po–Pá, 9.00–12.00, 14.00–16.00 hod. s tím, že poslední
den pro podání nabídek přijímá podatelna podání pouze do 14.00 hod.! Nabídka musí být vložena do
uzavřené obálky s uvedením názvu veřejné zakázky „Dodání obloukových šapitó na akci Advent na
Moraváku“ a slova „NEOTVÍRAT“.
Termín podání nabídek je od 26. 10. 2017 do 3. 11. 2017 do 14.00 hod. Rozhodující je datum a čas
doručení. V nabídce musí být dále uvedena adresa uchazeče (poštovní nebo e-mailová), na kterou je
možné zaslat oznámení. Hodnocení nabídek je neveřejné.
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8. Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, oznámení výsledků
Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, trvá do 27. 12. 2017 a začíná běžet okamžikem
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Oznámení výsledků bude dostupné v systému EZAK - https://zakazky.brnostred.cz/profile_display_45.html.
9. Dodatečné informace
- Písemné žádosti o dodatečné informace k podmínkám této výzvy musí být doručeny zadavateli
prostřednictvím kontaktní osoby uvedené výše v čl. 1 této výzvy.
- Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace k této veřejné zakázce i z vlastní
iniciativy.
- Zadavatel poskytne odpovědi na žádosti o dodatečné informace pouze písemnou formou tomu
žadateli, který o ně požádal a všem dodavatelům, kteří požádali o výzvu nebo kterým byla výzva
zaslána. Zadavatel současně uveřejní tyto dodatečné informace stejným způsobem, jakým uveřejnil
tuto výzvu. Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytnout dodatečné informace k žádosti doručené méně
než pět (5) dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
10. Práva a výhrady zadavatele
- Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení až do okamžiku doručení smlouvy vybranému
uchazeči zrušit bez uvedení důvodu.
- Zadavatel si vyhrazuje právo podmínky této veřejné zakázky změnit, přičemž změna bude uveřejněna
stejným způsobem, jakým byla uveřejněna tato výzva k podání nabídky.
- Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v jejich přílohách vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených
v této výzvě bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z
další účasti ve výběrovém řízení.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu na plnění veřejné zakázky. Pokud zadavatel v této
výzvě odkazuje na ustanovení ZVZ upravující zadávací řízení nebo jiná ustanovení ZVZ, jedná se o
použití pouze těchto zadavatelem odkazovaných ustanovení a takovýto odkaz neznamená, že by řízení
zahájené touto výzvou bylo zadávacím řízením ve smyslu ZVZ. Při výkladu pojmů užitých v této výzvě
nebo v jiných dokumentech, které budou vytvořeny v průběhu řízení zahájeného touto výzvou, se
použije výkladu podle ZVZ.
- Tato výzva a nabídka uchazeče budou tvořit nedílnou součást smlouvy na plnění veřejné zakázky.

V Brně dne 25. 10. 2017
Mgr. Tomáš Pavčík
Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“,
příspěvková organizace
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