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Preambule 

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci 
zakázky malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI  

 
Název zadavatele:  Město Frýdlant 
Sídlo:    T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
IČ:   002 62 781 
DIČ :                      CZ002 62 781 
Číslo účtu:  8000123-461/0100 
Tel:   +420 482 464 011 
Fax:   +420 482 312 053 
E-mail:   mesto@mu-frydlant.cz 
    
Kontaktní osoby zadavatele: 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. 
Dan Ramzer, starosta města. 
 
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je Karel Čaban, správce zařízení, tel.: 
+420 721 881 198, e-mail: karel.caban@seznam.cz. 

II. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a zavedení zvukového systému Dolby Stereo 
v městském kině ve Frýdlantu. 
 

Podrobn ě je předmět zakázky vymezen ve výkazu vým ěr. 

 

ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré další činnosti 
související s realizací zakázky a tyto činnosti zahrnout do celkové ceny zakázky. Dodavatel 
je povinen především: 

• zajistit bezpečnost p ři provád ění stavby  ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí; 

• vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý 
dopad na životní prostředí a okolí stavby; 

• předat prohlášení o shod ě (bezpečnost výrobku) a záruky  na dodané prvky; 
• provést a předat zadavateli doklady pot řebné k ukon čení díla a jeho dokladování 

vůči platné legislativ ě (revize, zau čení obsluhy, aj.)  
• provést celkový úklid stavby  a dotčeného okolí 
• předat doklady o likvidaci stávajícího za řízení  
 

KVALITATIVNÍ PARAMETRY 

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat české 
příp. evropské normy a zákonné předpisy. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat 
jednotně. 

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace 
díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací a dodávek. 

 

ZATŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV 

Zvukové zařízení                    921300000-2       
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(Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 1,0 mil. Kč vč. DPH) 
 

III. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY  

Místem plnění zakázky je Liberecký kraj, katastrální území Frýdlant, objekt Kina. 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY  

Předpoklad zahájení – květen 2011 
Požadované ukončení stavby nejpozději do konce srpna 2011 

 

V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto 
zadávacího řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý dodavatel musí splnit kvalifikaci 
tím že prokáže: 
 

1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to čestným 
prohlášením dle p řílohy č. 2. 
 

2. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: 

2.1. Dodavatel předloží kopii výpisu z obchodního rejst říku  či jiné evidence, pokud je v ní 
zapsán podle zvláštních právních předpisů.  

2.2. Dodavatel předloží kopii oprávn ění k podnikání  podle zvláštních právních předpisů 
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

Pokud bude uchazeč prokazovat splnění určitého oprávnění k podnikání prostřednictvím 
subdodavatele (to se týká i odpovědných osob, které nejsou zaměstnanci uchazeče), musí 
uchazeč předložit mimo příslušné oprávnění rovněž smlouvu uzavřenou s tímto 
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění alespoň 
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 
 

3. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů: 

3.1. Uchazeč předloží seznam významných dodávek provedených dodavatelem 
v posledních 3 letech s ohledem na p ředmět veřejné zakázky. Uchazeč doloží 
reference minimálně na 2 dodávky či opravy promítacích řízení v objemu každé z nich 
min. 0,5 mil. Kč vč. DPH. 
Osvědčení pro tyto stavby musí zahrnovat cenu, dobu a místo dodání a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně. Na seznamu 
bude podpis oprávněné osoby. 
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VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za jednotlivé objekty, a to: 
 
SO O1 – Zařízení 
SO O2 – Práce 
 

Dále se uvede celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s  touto ZD, a to absolutní 
částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, 
samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně 
DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace veřejné zakázky. 
 
 Celkem za objekty bez DPH……………………………………………….,- Kč 
 DPH………………………………………………………………….………,- Kč 
 Celkem za objekty včetně DPH…………………………………….…….,- Kč 

 
Nabídková cena bude zpracována formou ocen ěného výkazu vým ěr. Ocenění 
jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený rozsah prací s tím, že nabídková cena 
musí být platná min. do prosince 2011.  

 
1. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění 
díla. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje 
kurzů české měny k zahraničním měnám. 

 
2. Platební podmínky  

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  

Konečná faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona 235/2004 Sb. 

V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou zadavatelem vráceny 
zpět dodavateli k doplnění.   

Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta min. 30 dn ů ode dne průkazného 
doručení faktury (potvrzené pověřenou osobu zadavatele) zadavateli. 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky, který musí akceptovat 
veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, a to jak 
požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí 
splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují k provádění 
příslušné zakázky. 

 
2. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 

a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení 
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se 
tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím 
řízení. 

 
3. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění 

veřejné zakázky ve své nabídce, a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních 
předpisů, které se vztahují k provádění příslušné zakázky. Návrh smlouvy musí zároveň 
obsahovat závazná smluvní ustanovení, která jsou uvedena v následujících odstavcích 
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tohoto článku ZD, přičemž ustanovení smlouvy zapracovaná uchazečem nesmí být 
v rozporu s těmito závaznými smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či žádným 
způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele uvedená v této ZD. 

 
4. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat základní náležitosti smlouvy a následující smluvní 

ustanovení: 
 

a. Označení smluvních stran , 

b. Vymezení p ředmětu  plnění v souladu s čl. III. této ZD včetně vymezení      

                        souvisejících činností, 

c. Místo plnění 

d. Termíny  plnění  

e. Cenu včetně podmínek pro její p řekročení – návrh smlouvy musí    

            obsahovat údaje o celkové ceně v členění bez DPH, samostatně vyčíslené               

            DPH a cenu včetně DPH. 

f. Platební podmínky  zpracované v souladu s čl. VI. bodu 2 ZD.  
 

g. Záruky a smluvní pokuty 
 Návrh smlouvy musí obsahovat následující ustanovení týkající se záruk a 

smluvních pokut: 
• Dodavatel poskytuje záruku na celý p ředmět zakázky (min.) v délce 24 

měsíců na dodávky a 60 m ěsíců na stavební práce  a to od data podpisu 
protokolu o předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. 

• Dodavatel se zavazuje odstranit vady zjišt ěné při předání díla  a 
uvedeném v předávacím protokolu nejpozd ěji do 15 dn ů od předání, pokud 
nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta 
lhůta delší.  

• Zadavatel (objednatel) má právo účtovat a dodavatel je povinen zadavateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s termínem dokon čení celého díla  bez omezení její celkové výše .   

• Zadavatel (objednatel) má právo účtovat a dodavatel je povinen zadavateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a zapo čatý den  
v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstran ění vad nebo 
nedod ělků z předávacího protokolu.  

• V případě opoždění zadavatele s úhradou daňového dokladu má dodavatel 
právo požadovat a zadavatel je povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu 
(max.)  ve výši 0,05  % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

 
h. Objednatel má právo s ohledem na omezené finan ční prost ředky n ěkteré  

části p ředmětu zakázky nerealizovat nebo realizovat v zúženém r ozsahu. 
  

i. Povinné p řílohy smlouvy  
� Oceněný položkový rozpočet 

VIII. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a 
budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. 
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Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky. 

P.č. Název kritéria Váha v % 

1. Nabídková cena za dodávku technologie bez DPH 60% 

2. 

Servisní podmínky - uchazeč uvede systém zajištění servisních prací s ohledem 

na ekonomickou náročnost pro zadavatele spolu s předpokládanými maximálními 

lhůtami nástupu servisních oprav. V nabídce uchazeč také uvede  zda poskytuje 

a případně rozsah a cenu pozáručního servisu. 

20% 

3. 

Záruční podmínky – uchazeč předloží délku záruční doby v měsících na dodávku 

technologie, a to min. 24 měsíců (maximální délka je 96 měsíců). Delší záruční 

dobu bude zadavatel považovat za nepřiměřenou. 

20% 

Hodnocení bude provedeno bodovací metodou. 

IX. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  

Otevírání obálek je neveřejné. 

X. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ  NABÍDEK  

Lhůta pro podání nabídek  končí dnem 5.5. 2011 v 10:00 hod.  
 
Místem pro podání nabídky je podatelna M ěÚ Frýdlant.  Nabídky je možno podat osobně 
v pracovních dnech od 08:00 v úterý a ve čtvrtek do 14:00 hodin, v pondělí a ve středu do 
17:00 hodin a v pátek do 13:00 hodin, nebo zaslat na adresu zadavatele tak, aby nabídky 
byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. 

Nabídka bude předána v jednom vyhotovení . Vyhotovení nabídky bude zadavateli 
doručeno v jedné uzavřené obálce označené názvem ve řejné zakázky a heslem „ ŘÍZENÍ 
DOLBY STEREO - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na niž je možné 
zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  
 

XI. ČLENĚNÍ NABÍDKY  

Zadavatel požaduje p ředložit nabídky v tomto jednotném členění:  

A. Krycí list nabídky  (příloha č.1 a 1A) 
B. Doklady k prokázání kvalifikace  

i. základní kvalifikační kritéria - čestné prohlášení (příloha č.2) 
ii. profesní kvalifikační kritéria – živnostenský list, výpis z OR 
iii. technické kvalifikační předpoklady - reference 

C. Návrh smlouvy (viz. odst. VII ZD) 
D. Cenová nabídka – oceněný výkaz výměr (viz. příloha č. 3) 
E. Přílohy (nepovinné). 
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XII. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE  

1.  Písemné dotazy 

Pokud bude uchazeč požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy 
písemnou formou (nebo e-mailem) na adresu pověřené osoby zadavatele – Bc. Luděk 
Zelenka, tel. 482 464 056, mail: ludek.zelenka@mu-frydlant.cz. Dotazy musí být doručeny na 
adresu pověřené osoby nejpozději do 2 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 
Prohlídka místa plnění: 
Jen po telefonické dohodě s panem Karlem Čabanem. Telefon +420 724 024 836, e-mail: 
karel.caban@seznam.cz. 
 

XIII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE  

• Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky nebo zakázku 
malého rozsahu  zrušit. 

• Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

• Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo 
vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.  

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu. 

 
 
 
 

Za zadavatele: 
Ing. Dan Ramzer 

starosta města Frýdlant 
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PŘÍLOHA Č. 1 – VZOR - KRYCÍ LIST NABÍDKY  

                   

KKRRYYCCÍÍ  LLIISSTT  NNAABBÍÍDDKKYY  ––  IIDDEENNTTIIFFIIKKAACCEE  UUCCHHAAZZEEČČEE  
 

podané v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky 
na 

„ Instalace systému DOLBY DIGITAL SURROUND  EX v m ěstském kin ě“  
 

 
 

Název zadavatele:  Město Frýdlant 

Sídlo:  Náměstí TGM 37, Frýdlant, 464 01 

IČ:  00262781 
 

UCHAZEČ :  

IČ :  

DIČ :  

SÍDLO :  

STATUTÁRNÍ ORGÁN :  

OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ :  

TELEFON, FAX, E-MAIL :  

BANKOVNÍ SPOJENÍ :  

  

� CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH __________________ 

� DPH __________________ 

� CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V ČETNĚ DPH __________________ 

  

Podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.  
 
 
V ……………….… dne….………. 

            
…………………………………………….. 

         podpis oprávněné osoby uchazeče
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PŘÍLOHA Č. 2 – VZOR – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE 

ČČEESSTTNNÉÉ  PPRROOHHLLÁÁŠŠEENNÍÍ    
OO  SSPPLLNNĚĚNNÍÍ  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍCCHH  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍCCHH  KKRRIITTÉÉRRIIÍÍ 

podané v rámci zakázky malého rozsahu 

na 

„Instalace systému DOLBY DIGITAL SURROUND EX v m ěstském kin ě“ 
 

Uchazeč prohlašuje, že 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, 
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c)  v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) není v likvidaci, 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 

opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné 
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
k) nemá nedoplatek vůči příslušnému finančnímu úřadu. 

 

  

 

________________________________ 

razítko, jméno a podpis 
statutárního nebo zmocněného zástupce 

 


