Komorní filharmonie Pardubice
Sukova třída 1260, 530 21 Pardubice,
IČO: 000 88 447,
ID datové schránky: ka8khmh

Výzva pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu.

Zakázka č. KFP-2020-03 - název veřejné zakázky:

Nákup hudebních nástrojů pro KFP:
HOBOJ včetně příslušenství

Veřejná zakázka malého rozsahu
dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
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1.

2.

Identifikační údaje zadavatele.
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Statutár:
IČO:
Kontaktní osoba
ve věci výběrového řízení:

Komorní filharmonie Pardubice
Sukova třída 1260, 530 21 Pardubice
příspěvkové organizace
MgA. Pavel Svoboda, ředitel
000 88 447

Název veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Evidenční číslo:

Nákup hudebních nástrojů pro KFP: HOBOJ včetně příslušenství.
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku, kategorie II.
otevřené řízení
KFP-2020-03

Luboš Řehák, provozně – ekonomický náměstek ředitele,
tel.: +420 602 114 007, e-mail: rehak@kfpar.cz

Úvodní ustanovení.

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka
malého rozsahu není, v souladu s ust. § 31 ZZVZ, zadávána podle zákona.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije
terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto výběrové řízení jsou však rozhodné pouze
podmínky stanovené v této výzvě.
Práva, povinnosti či podmínky v této výzvě neuvedené se řídí podpůrně ZZVZ a dalšími obecně
závaznými právními předpisy, pokud na ně výzva výslovně odkazuje.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého
rozsahu, označovány jako „účastník“ nebo „dodavatel“, Komorní filharmonie Pardubice, vyhlašující zadání
veřejné zakázky malého rozsahu, je označena jako „KFP“ případně „zadavatel“ či „objednatel“.
Veškeré požadavky na technické podmínky jsou vymezeny ve výzvě.
Nedílnou součástí výzvy jsou všechny její přílohy ve struktuře popsané níže.
Výzva je k dispozici na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu na adrese:
www.kfpar.cz .
Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení účastník přijímá a akceptuje plně a bez výhrad
podmínky výzvy včetně případných změn nebo doplnění výzvy k podmínkám výzvy.
Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
specifikace a termíny obsažené v podmínkách výzvy a bude se jimi řídit.
Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si důkladně prostudovali podmínky výběrového řízení a
jakékoliv nejasnosti, připomínky či dotazy, které jim v souvislosti s podmínkami výběrového řízení
vyvstanou, si vyjasnili v průběhu lhůty pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o vysvětlení výzvy
podané v souladu s čl. 7 výzvy.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k podmínkám výzvy obsaženou v jeho
nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka bude považována za nesplnění podmínek výzvy a bude představovat
důvod pro vyřazení nabídky účastníka a jeho následné vyloučení z výběrového řízení.
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3.

Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky malého rozsahu.

3.1

Předmět plnění.
Předmětem plnění zakázky je dodání hudebního nástroje pro potřeby orchestru Komorní
filharmonie Pardubice: HOBOJ model M2 včetně příslušenství (tj. nástroj, pouzdro, přetah a
příslušenství). Účastník zpracuje svoji nabídku tak, že uvede jednotkovou cenu za nástroj včetně
příslušenství v Kč, a to bez i včetně DPH.
3.2 Úplnost nabídky z hlediska splnění bodu 3.1 zadávací dokumentace.
Nabídka je považována za úplnou, pokud se uchazeč k požadovanému předmětu plnění v souladu
se zadávacími podmínkami a s předloženým konceptem přípravy a realizace zaváže i v nabídce.
3.3 Místo plnění.
Místem plnění zakázky je sídlo dodavatele.
4.

Požadavky na varianty nabídky.
Dodavatel má možnost nabídnout několik značek daného typu nástroje.

5.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.
Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu, tj. cenu za předmět plnění veřejné zakázky ve členění:

ID
1
2
3
6.

Přesný název, značka a typ nástroje

Cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

Obchodní podmínky.

Obchodní podmínky budou předmětem Kupní smlouvy, kterou předloží dodavatel, popř.
předmětem objednávky, kterou vystaví objednavatel. Termín dodání předmětu výzvy: 22. 10. 2020.
7.

Kvalifikační dokumentace.

7.1

Splnění kvalifikace.
Účastník je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Kvalifikaci splní účastník, který prokáže splnění:
a) základní způsobilosti, b) profesní způsobilosti.

7.2

Základní způsobilost.
Způsobilým je účastník - dodavatel, který:

1.
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný
čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejném
zdravotním pojištění.
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d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;
2.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) čl. 7.2 této zadávací dokumentace
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle 1 písm. a) čl. 7.2 splňovat:
a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm.
a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce
1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
4. Prokázání základní způsobilosti.
Účastník, který splňuje základní způsobilost dle čl. 7.2 odst. 1 této zadávací dokumentace (je-li právnickou osobou,
pak rovněž dle čl. 7.2 odst. 2 této zadávací dokumentace) předloží v rámci nabídky čestné prohlášení o splnění
kvalifikačních předpokladů (účastník použije přílohu č. 1 zadávací dokumentace).
Zadavatel si před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky vyžádá od vybraného dodavatele předložení
originálů nebo ověřených kopií následujících dokladů o kvalifikaci.
Splnění základní způsobilosti prokazuje vybraný dodavatel předložením následujících dokladů (originálů nebo
ověřených kopií):
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 7.2 odst. 1 písm. a) této zadávací dokumentace,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 7.2 odst. 1 písm. b) této zadávací dokumentace,
c) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 7.2 odst. 1 písm. d) této zadávací dok.,
d) výpis z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení (využije přílohu čestné prohlášení
o splnění kvalifikačních předpokladů – vzor v příloze č. 3 v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu
k čl. 7.2 odst. 1 písm. e) této zadávací dokumentace.
7.3

Profesní způsobilost.

Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč, který předloží:
a)
kopii Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů);
b)
kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
7.4

Technická kvalifikace.

Uchazeč není oprávněn prokázat kvalifikaci či její část prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč není oprávněn plnit
veřejnou zakázku či její část prostřednictvím subdodavatele.
8.

Způsob hodnocení nabídek.

Základní kritéria hodnocení: kvalifikační předpoklady a ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení následovně:
váha 20 % - kvalifikační předpoklady,
váha 50 % - nabídková cena,
váha 30 % - doporučení členů zkušební komise.
Ekonomická výhodnost nabídky je určena dle nejnižší nabídkové ceny. Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše
nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší
cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší cenou.
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Doporučení členů zkušební komise bude vycházet z výsledku důkladného vyzkoušení nabízených nástrojů a referencí
od odborných poradců.
9.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky.

9.1
9.2

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a bude uveden celkový počet
stránek.
Nabídka bude podána v písemné podobě, v českém jazyce.
Uchazeč uvede na prvním listu nabídky název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a
uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídkovou cenu v členění podle zadávací
dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat.
Uchazeč uvede jednotkovou nabídkovou cenu.
Uchazeč použije k prokázání základní způsobilosti a technické kvalifikace vzor čestného prohlášení tvořící
přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, k prokázání profesních předpokladů přiloží doklady podle této
zadávací dokumentace.
Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče.
Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato
skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy
předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

9.3
9.4

9.5
9.6

9.7

9.8

10.

Lhůta pro podání nabídky.

Konec běhu lhůty pro podání nabídek skončí dne 21. 9. 2020 v 15:00 h (pro osobním předání nabídky v sídle KFP,
číslo dveří 218)), pro nabídky zaslané poštou na adresu Komorní filharmonie Pardubice, K rukám Luboše Řeháka,
Sukova třída 1260, 530 21 Pardubice, je rozhodujícím dnem 21. 9. 2020 – otisk razítka doručovací firmy.
Nabídky doručené zadavateli musí být označeny:
HOBOJ – NEOTVÍRAT !
11.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit).

Délka zadávací lhůty: 10 pracovních dní.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídky a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu
se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky nebo zrušení zadávacího
řízení. Účastník zadávacího řízení není oprávněn požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho
účastí v zadávacím řízení.
12.

Ostatní informace, požadavky zadavatele, přílohy.

12.1

Závěrečná ustanovení.

Po rozhodnutí výběru dodavatele je zadavatel povinen ve smyslu § 219 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele
text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně jejich případných změn a dodatků.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace
deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů, a to do doby uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování
nabídky.
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12.2

Přílohy.

Základní údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně následujících příloh:
•

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům (vzor).

V Pardubicích dne 1. 9. 2020
---------------------------------------------------------Komorní filharmonie Pardubice
Luboš Řehák,
provozně – ekonomický náměstek ředitele

6

Komorní filharmonie Pardubice
Sukova třída 1260, 530 21 Pardubice,
IČO: 000 88 447,
ID datové schránky: ka8khmh

Zakázka č. KFP-2020-03 / Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění kvalifikačních předpokladů

Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem Nákup hudebních nástrojů pro KFP: HOBOJ včetně
příslušenství, jejímž zadavatelem je Komorní filharmonie Pardubice, se sídlem Dům hudby - Sukova třída
1260, PSČ 530 21 Pardubice
tímto čestně prohlašuji, že:
1.

splňuji základní způsobilost dle čl. 7.2 odst. 1 zadávací dokumentace (jsem – li právnickou osobou
pak rovněž dle čl. 7.2 odst. 2 zadávací dokumentace),

2.

splňuji technické kvalifikační předpoklady podle čl. 7.4 zadávací dokumentace.

V …………………………………. dne …………….

...............................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
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