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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

(dále jen „zákon“) 

 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 

 

„Dodávka náhradního zdroje pro MKZ“ 

 

1. Identifikační údaje zadavatele  

Název: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

Sídlo: Na Valech 2028 
412 01 Litoměřice 

IČO: 44557141 

DIČ: CZ44557141 

2. Informace o druhu veřejné zakázky 

Charakteristika veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 

Druh veřejné zakázky: dodávky 

Místo plnění: Město Litoměřice 

Výsledek výběrového řízení: uzavření smlouvy s 1 vybraným uchazečem 

3. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka a 
instalace motogenerátoru s kapotáží a kabelové propojení mezi generátorem a 
objektem Hradu včetně provedení průrazů s instalací a zapojením 
Bližší specifikace je uvedena ve Specifikaci zadání, která je přílohou č. 1 této výzvy. 

4. Kontaktní osoba zadavatele 

Martin Pražák, vedoucí technik MKZ 

tel.:  606 611 224 

e-mail: technikkz-ltm.cz  

adresa: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice 

5. Lhůta a místo podání nabídek, dodatečné informace 

Lhůta pro podání nabídek: 1.12. 2017 do 9:00 hodin 

Místo pro podání nabídek: Kulturní a konferenční centrum 
Recepce 
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Tyršovo nám. 68 
412 01 Litoměřice 

Nabídky mohou uchazeči doručit doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo předat 
osobně na recepci MKZ v provozní době (viz http://www.mkz-ltm.cz/web/kontakty/. 
Rozhodující je okamžik doručení, v případě osobního doručení okamžik převzetí nabídky. Za 
včasné doručení odpovídá uchazeč. 

Prohlídka místa realizace zakázky proběhne ve čtvrtek 24.11.2017 v 10 a 13 hodin. 

Dodatečné informace poskytne zadavatel na základě emailové žádosti doručené výše 
uvedené kontaktní osobě. V předmětu e-mailu obsahující žádost o dodatečné informace bude 
uveden název veřejné zakázky a heslo „Žádost o informace“. Žádost o dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději do 27.11. 2017 do 10:00 
hod. 

Zadavatel odešle dodatečné informace včetně přesného znění žádosti současně všem 
známým uchazečům, a to do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o dodatečné 
informace (nejpozději do 29.11. 2017). 

6. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek 

Maximální cena zakázky nesmí přesáhnout 1.100tis. vč DPH  

Podané nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové 
ceny. Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Kč včetně DPH. 

Hodnocení nabídek dle základního hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena bude provedeno 
tak, že se stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nejúspěšnější bude stanovena 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena i ceny jednotlivých částí musí být stanoveny v korunách českých (Kč). 
Nabídkovou cenu je uchazeč povinen uvést v požadované struktuře a rozsahu v Krycím listu 
nabídky (příloha č. 1).   

8. Požadavky na zpracování nabídky 

Uchazeč podá nabídku v jednom vyhotovení v uzavřené neporušené obálce výrazně 
označené názvem zakázky „Náhradní zdroj“ a dále nápisem „Neotvírat – nabídka na VZ“. Na 
obálce musí být dále uveden název/obchodní firma a adresa uchazeče. Obálka bude 
odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci (spoje obálky budou např. přelepeny 
a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem uchazeče). 

Nabídka musí být zpracována písemně v listinné podobě v českém jazyce. 

Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení v listinné (tj. papírové) formě a současně 
předloží návrh smlouvy včetně příloh v elektronické formě na hmotném nosiči dat (např. CD-
ROM). Návrh smlouvy na CD-ROM musí být ve formátu MS Office (případně zpracován 
v programu plně kompatibilním s MS Office). Výtisk nabídky a CD-ROM musí být v jedné 
obálce. Návrh smlouvy v elektronické formě bude předložen ve stejné verzi, v jaké byl 
předložen v nabídce, a zároveň budou v elektronické verzi předloženy všechny vyplněné 
přílohy. 

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho 
svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy 
ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 
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Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím 
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

Nabídka bude předložena v následující struktuře: 

 krycí list nabídky,  

 podepsaný návrh smlouvy, 

 ostatní dokumenty (např. hmotný nosič dat). 

9. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

Zadavatel stanoví tyto závazné podmínky: 

 o vítězi tohoto výběrového řízení rozhodne zadavatel a toto své rozhodnutí odešle všem 
uchazečům, kteří předložili nabídky v tomto výběrovém řízení a současně nebyli 
vyloučeni. 

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:  

 zrušit toto výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů; 

 zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy a upřesnit jeho konečné znění;  

 neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů. 

 nevracet uchazečům podané nabídky; 

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v tomto výběrovém 
řízení. 

10. Přílohy výzvy 

Přílohy této výzvy tvoří: 

 příloha č. 1 – Specifikace zadání 

 příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

 příloha č. 3 – Kupní smlouva (návrh) 

 

 
V Litoměřicích, dne ………. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. Věra Kmoníčková 

ředitelka MKZ v Litoměřicích 
 


