Město Břeclav
Sp. zn.: MUBR-S 199269/2020 OKT
Č. j.: MUBR 199269/2020 OKT
Vyřizuje: JUDr. Roland Vlašic
tel.: 519 311 231
e-mail: roland.vlasic@breclav.eu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. b) směrnice Rady města Břeclavi
č. 9/2019, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), rozhodla Rada města Břeclavi na své schůzi č.
51.1. dne 21.12.2020 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem

„Dodávka a montáž ozvučení zimního stadionu v Břeclavi"
s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši 2.000.000 Kč bez DPH

MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Zadavatel
Město Břeclav
IČO: 00283061, DIČ: CZ00283061
Sídlo zadavatele: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce zadavatele: Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
Odpovědná osoba: JUDr. Roland Vlašic
tel.: 519 311 231
http://www.breclav.eu
email: roland.vlasic@breclav.eu

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audio techniky do vnitřních prostor
zimního stadionu v Břeclavi, která bude sloužit pro sportovní utkání a pořádání menších
kulturních akcí či konferencí.
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace včetně výkazu výměr
požadovaných prací a konstrukcí, kterou zpracovala společnost DESIGN 4AVI s.r,o.,
se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 07303289,
a
která je zveřejněna
na
elektronickém
nástroji
zadavatele
na
adrese
https://zakazky.breclav.eu/v sekci příslušné veřejné zakázky.

3. Termín a místo plnění
Veřejná zakázka bude s ohledem na provoz hokejové haly, plněna na etapy, přičemž
závazné podmínky pro provádění jednotlivých etap jsou následující:
a) I. etapa - předmětem první etapy jsou práce, které zahrnují následující
činnosti:
■ kontrola nárokovaných tras;
■ zatažení kabelů do nárokovaných chrániček a žlabů;
■ montáž kotvicích prvků;
■ koordinace montážních otvorů pro vestavbu;
■ koordinace umístění (vyústění tras);
■ koordinace propojení návazných technologií.
První etapa bude zahájena nabytím účinnosti smlouvy a musí být ukončena nejpozději
do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
b) II. etapa - finalizace bude probíhat v bezprašném prostředí s teplotou minimálně 0°.
Prostory budou zabezpečeny proti odcizení a poškození zařízení. V rámci druhé etapy
bude provedeno:
• osazení koncových prvků;
• konektorování;
• oživení systému;
• programování;
• zkušební provoz.
Druhá etapa bude zahájena do dvou týdnů od ukončení první etapy.
Lhůta pro dokončení prací: 31.05.2021
Zadavatelem stanovený termín dokončení je dnem, kdy dojde k předání a převzetí
zhotoveného díla mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem. Tento termín je stanoven
jako limitní termín. Nabídka dodavatele může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před
stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném
termínu.
Místem plnění je zimní stadion, který se nachází na ul. Pod Zámkem 2881/5, 690 02
Břeclav.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
4.1. Základní způsobilost:
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl 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;
u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku

splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí
pobočky závodu,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení
o splnění základní způsobilosti, které je přílohou č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení nesmí
být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele.

4.2. Profesní způsobilost:
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
b) dokladu o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu
ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, jež umožní
realizaci veřejné zakázky.

4.3. Technická kvalifikace
Dodavatel musí ve své nabídce doložit:
seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech týkajících
se obdobného předmětu plnění, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž seznam
musí obsahovat název zakázky, jméno a kontakt na objednatele, dobu realizace, finanční
objem v Kč bez DPH a popis rozsahu plnění. Seznam musí být podepsaný statutárním
orgánem, nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
Zadavatel požaduje provedení alespoň 3 významných zakázek v uvedeném období,
jejichž předmětem byly dodávky a/nebo montáž ozvučení v minimálně rozsahu 500 000 Kč
bez DPH u každé zakázky.

5. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude zpracována jako cena konečná za splnění specifikovaného předmětu
zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze
v případě změny příslušných daňových předpisů.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním
předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů s tím bezprostředně souvisejících.
Nabídková cena bude uvedena v tabulce na krycím listu, který je přílohou č. 1 této výzvy.
V případě nesouladu nabídkových cen uvedených ve smlouvě a v krycím listu bude
závaznou pro hodnocení dodavatele cena uvedená v krycím listu.

6. Členění a obsah nabídek
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Jednotné členění:
a) vyplněný krycí list nabídky opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu nebo
osoby oprávněné zastupovat dodavatele, viz příloha č. 1 této výzvy,
b) doklad prokazující splnění základní kvalifikace, viz příloha č. 2 této výzvy,
c) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
d) doklad o oprávnění k podnikání,
e) seznam významných zakázek za poslední 3 roky,
f) návrh smlouvy, který bude opatřen razítkem a podepsaný statutárním orgánem
dodavatele, nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat, viz příloha č.
3 této výzvy,
g) technický popis nabízeného plnění.

7. Způsob a lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí
dne 11.01.2021 v 09:00 hod.
Nabídky podávají dodavatelé výhradně v elektronické
elektronického nástroje zadavatele https://zakazkv.breclav.eu/.

podobě

prostřednictvím

Zadavatel upozorňuje, že na zadávanou veřejnou zakázku se přiměřeně uplatní ust. § 211
zákona, tj. písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat
elektronicky. Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení, či zákon jinak. Zadavatel dodavatele
upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba
provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Je povinností každého dodavatele, aby před
dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval
a případně upravil či doplnil jiné. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové
zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů elektronické zprávy v elektronickém
nástroji E-ZAK. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele
v elektronickém nástroji E-ZAK zodpovídá vždy dodavatel. Podmínky a informace týkající
se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou
dostupné na https://zakazkv.breclav.eu/manual.html. Pro ověření, zda internetový prohlížeč
dodavatele splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v zadávacím řízení, zadavatel
dodavatelům doporučuje ověřit správnost a funkčnost nastavení prohlížeče a systému
v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Test prostředí dodavateli prověří nezbytné

součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým
nástrojem E-ZAK. Test odeslání nabídky dodavateli umožní vyzkoušet si elektronické
podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří,
zda elektronický podpis dodavatele vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK.

8. Zadávací podklady
Veškeré zadávací podklady jsou uvedeny v této výzvě a v jejich přílohách.

9. Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami
Účastníci jsou vázáni svými nabídkami 30 dnů ode dne otevírání nabídek.

10. Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
uvedené v tabulce na krycím listu nabídky.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny
po nejvyšší, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou v Kč bez DPH.

11. Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást výzvy k podání nabídek předkládá obchodní podmínky ve smyslu §
37 odst. 1 písm. c) zákona, které jsou uvedené v příloze č. 3 této výzvy. Obchodní podmínky
stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy o
dílo. Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy
(zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a takto doplněné
obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Závaznost obchodních podmínek
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení,
které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

12. Technické podmínky
Technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky jsou stanoveny
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon, vlastnosti, funkce a účel
předmětu plnění a jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. Dodavatel je povinen dodržet
technické podmínky minimálně v rozsahu dle přílohy č. 1 této výzvy a současně je povinen
dodržet technické podmínky stanovené v příslušných právních předpisech a normách.
Pokud je v technických podmínkách v příloze č. 1 této výzvy uveden odkaz na určitého
dodavatele či výrobek, zadavatel umožňuje použití rovnocenných řešení. Součástí nabídky
musí být technický popis nabízeného plnění minimálně v rozsahu prokazujícím splnění

technických podmínek zadavatele uvedených v příloze č. 1 této výzvy. Dodavatel je povinen
v nabídce předložit technický popis nabízeného plnění vč. uvedení obchodního názvu,
výrobce, nabízeného vybavení atd. (tj. co konkrétně nabízí). Z informací předložených
dodavatelem musí být zřejmé splnění zadavatelem požadovaných technických podmínek.

13. Ostatní
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) prověřit údaje v nabídce a vyžádat si upřesnění nebo doplnění nabídky,
b) vyloučit nabídku, která bude po obsahové a věcné stránce neúplná nebo nebude
splňovat podmínky stanovené touto výzvou,
c) výzvu k podání nabídky bez udání důvodu zrušit bez náhrady vynaložených nákladů,
d) na změnu nebo úpravu podmínek stanovených touto výzvou, a to buď na základě
žádostí dodavatelů o vyjasnění této výzvy, nebo zvláštního podnětu. Změnu obsahu
této výzvy zadavatel oznámí všem známým dodavatelům prostřednictvím
elektronického nástroje zadavatele na adrese https://zakazkv.breclav.eu/.
Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je veřejnou zakázku malého rozsahu
ve smyslu § 27 zákona, která dle § 31 zákona není zadávána postupem dle zákona,
ale zadavatel je povinen dodržet zásady dle § 6 zákona.

14. Seznam příloh výzvy k podání nabídek
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3: Smlouva o dílo

V Břeclavi dne 22.12.2020

Bc. Svatopluk Pěček
starosta města

MĚSTO BŘECLAV

