č. j. KONZ107/2021

Výzva
k předložení nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu
Konzervatoř Pardubice jako veřejný zadavatel Vás vyzývá
k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Čištění a úprava varhan v Sukově síni II.
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název:
Konzervatoř Pardubice
Sídlo:
Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ:
481 611 10
Zastoupen:
Mgr. Daliborem Hlavou, ředitelem
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je
Mgr. Alois Mech, zástupce ředitele
tel.: 604 564 436
e-mail: alois.mech@konzervatorpardubice.eu
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávky a služby, jejímž
předmětem jsou služby pro veřejnou zakázku „Čištění a úprava varhan v Sukově síni II.“, dle
specifikace uvedené v příloze č. 6 výzvy. Veřejná zakázka je zadávané dle §31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
Zadávání této zakázky nepodléhá zákonu vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se
zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 270.000,- Kč s DPH.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění
Předpokládaný termín plnění: od 12. července do 22. srpna 2021 (vyhrazeno na práci mezi akcemi).
Místo plnění veřejné zakázky
Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
5. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky je stanovena na den 2. dubna 2021 do 13:00 hodin.
Místem pro podání nabídky je:
Konzervatoř Pardubice,
Sukova třída 1260, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
kancelář č. 402, Mgr. Alois Mech, zástupce ředitele
Po – Pá 10:00 – 12:00 (v krajním případě – epidemická situace)
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Způsob podání nabídky: osobní doručení či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na výše
uvedené místo pro podání nabídky.
Nabídka uchazeče musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA „Čištění a úprava varhan v Sukově síni II.“ nápisem: „NEOTEVÍRAT!“ a obchodním
jménem a adresou uchazeče.
Obálka bude zapečetěna proti neoprávněné manipulaci!
6. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídky se podávají písemně pouze v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením:
„Neotevírat – veřejná zakázka“ a „název veřejné zakázky, případně zkrácený“.
Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku,
do které bude vložena obálka s vlastní nabídkou.
Na obálce může být uvedena adresa dodavatele, na kterou zadavatel zašle oznámení, pokud by
nabídka nebyla doručena ve lhůtě či způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.
Nabídka musí být předložena v jednom originále v českém jazyce v písemné formě, podepsána
dodavatelem či pověřeným zástupcem dodavatele. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky
včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Součástí nabídky musí být mimo jiné písemný souhlas (příloha č. 4) se smluvními a obchodními
podmínkami podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Smluvní a obchodní podmínky
tvoří přílohu SOD (příloha č. 5). Jako vzor tohoto souhlasu poskytuje zadavatel čestné prohlášení v
příloze č. 3 výzvy.
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní
částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné
zakázky.
Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v
položkovém rozpočtu (příloha č. 6 výzvy)
Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet, bude dodavatel vyloučen z
účasti na zadávacím řízení.
7.2. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato
zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci
předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém
případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti
příslušné změny uvedeného zákona.
8. Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídkové ceny vč. DPH. Nabídkové ceny budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší, přičemž
hodnocena jako nejvýhodnější bude cena nejnižší.
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Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet jako jediný údaj rozhodný pro
hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je nepřípustné.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
9.1. Zakázku může plnit dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li
dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
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 na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
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,
f) nemá vůči Konzervatoři Pardubice žádný splatný nedoplatek,
g) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
h) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě g).
9.2. Další doklady
Dodavatel dále předloží:
a) aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje;
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. alespoň „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
c) seznam významných dodávek (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
tohoto řízení, a to formou čestného prohlášení s uvedením jejich rozsahu, ceny, doby
poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v
uvedeném období realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky v objemu min. 200
000,- Kč bez DPH.
9.3. Způsob doložení
K prokázání splnění předpokladů dle bodu 9.1 této výzvy postačí předložení čestného prohlášení
dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel nabízí ke splnění
tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je
oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
10. Obchodní a platební podmínky
10.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy,
který tvoří přílohu č. 5 této výzvy.
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10.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale
osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná akceptace smluvních a obchodních podmínek.
Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (příloha č. 3 výzvy).
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným ve
výzvě a akceptací podepsanou dodavatelem.
11. Technické podmínky
Předmětem veřejné zakázky je úprava a čištění varhan v Sukově síni Domu hudby, sídle Konzervatoře
Pardubice dle specifikace uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 6 této výzvy. Tyto
podmínky jsou pro dodavatele závazné.
12. Další podmínky
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil zadavateli:
- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 200 000,- Kč.
13. Zadavatel si vyhrazuje právo
 zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
 nevracet podané nabídky
 upřesnit podmínky zakázky
 vyloučit ze soutěže dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve
výzvě.
 vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené
dodavatelem v nabídce
 nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky
 uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný dodavatel
odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo s dodavatelem,
který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý dodavatel odmítne poskytnout
potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.
V Pardubicích, dne 18. 3. 2021

Digitálně podepsal
Mgr. Dalibor Mgr. Dalibor Hlava
Datum: 2021.03.18
Hlava
12:34:37 +01'00'
--------------------------------------------------------Mgr. Dalibor Hlava
ředitel
Konzervatoř Pardubice

Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5 :
Příloha č. 6:

Krycí list
Čestné prohlášení (bod 9.1.)
Čestné prohlášení (bod 9.1.)
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (bod 10)
Návrh smlouvy
Položkový rozpočet (+ návrh úprav a fotodokumentace – zip)
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