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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) 
 

pro veřejnou zakázku na služby 
 

Zadávací řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (ZVZ) a je 

vyhlašováno v souladu s dokumentem Metodika zadávání veřejných zakázek (v aktuální 

verzi z 15.7.2012) Ministerstva pro místní rozvoj, odboru veřejného investování. 
 
 

 

I.  NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 

II.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: 

Identifikace zadavatele: 

Zadavatel:    Město Kuřim 

Sídlo:    Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 

IČ:    00281964  

Statutární orgán:   Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města 

Zajišťující odbor:  KÚ – 1. místostarosta 

Telefon:    +420 541 422 302 

Fax.:    +420 541 230 633 

E-mail:   kolacek@radnice.kurim.cz 

Datum Výzvy:  10. 5. 2013 

III.  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH):       do 1.072.000,- Kč  

IV.  PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění veřejné zakázky je opakované a pravidelné zhotovování 

programové náplně informačního kanálu televizního kabelového rozvodu (dále 

jen „TKR“) města Kuřim v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a 

specifikovaném nabídkou uchazeče (dále jen „dílo“) 

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména tyto činnosti: 

a) provozování obrazového zpravodajství z Kuřimi (minimálně 20 minut) 

s pevným programovým a časovým schématem cca ve 14-ti denní periodicitě 

(dále jen „smyčka“) v technickém provedení SD 16:9. Zadavatel požaduje 

zhotovení 24 smyček/rok, tj. 2 smyčky za měsíc; 

b) provozování videotextu a jeho průběžná aktualizace po dodání podkladů 

v dohodnutém formátu zadavatelem; 

c) opakovaná zhotovení a odvysílání nezkrácených záznamů ze zasedání 

Zastupitelstva města Kuřim (předpokládá se 7 jednání/rok). Zasedání 

zastupitelstva bude vysíláno max. 14 dnů od jeho zařazení do programové náplně; 

d) předávání záznamů všech odvysílaných pořadů na DVD nosiči na podatelně MěÚ 

Kuřim pro potřeby archivace zadavatelem; 

e) uchazeč vytvoří a umístí na svém serveru digitální archiv všech odvysílaných 

zpráv a záznamů ze zasedání zastupitelstva města po celou dobu trvání zakázky; 
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f) uchazeč zajistí volný přístup k digitálnímu archivu přes internetový odkaz 

umístěný na webu Města Kuřimi; 

g) digitální archiv bude samostatným portálem určeným výhradně pro archiv 

příspěvků vyrobených v rámci plnění této zakázky, musí umožňovat vyhledávání 

příspěvků dle klíčových slov nebo data odvysílání. Archiv musí umožňovat datové 

sdílení jednotlivých příspěvků v rámci internetu pro případné umístění vybraných 

příspěvků na jiném portálu dle určení zadavatele. Jednotlivé příspěvky budou 

doplněny krátkým zpravodajským textem v délce minimálně 250 znaků textu; 

h) poskytování natočených materiálů pro potřeby použití ve vysílání regionálních a 

celostátně vysílajících televizí na vyžádání zadavatele; 

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace a k nabídce musí být 

předložen oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz. příloha č. 2 

zadávací dokumentace). 

Zakázka bude realizována v souladu s platnými právními předpisy ČR. 

V. VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY 

Zadavatel připouští max. 2 varianty nabídky. 

Zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění. 

VI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena bude stanovena jako cena předpokládaného množství programové 

náplně infokanálu za dobu dle čl. VII.3, tzn. jako součet: 

a) 48 smyček dle bodu a) předmětu plnění veřejné zakázky (čl. IV.), přičemž dílčí 

nabídková cena za jednu smyčku nesmí překročit 20.000,- Kč bez DPH (tj. 

24.200,- Kč včetně DPH) a 

b) 14 nezkrácených záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Kuřim dle 

bodu c) předmětu plnění veřejné zakázky (čl. IV.), přičemž dílčí nabídková cena 

za jeden záznam nesmí překročit 8.000,- Kč bez DPH (tj. 9680,- Kč včetně 

DPH). 

Výše uvedené dílčí ceny, jakož i celková nabídková cena budou stanoveny jako ceny 

nejvýše přípustné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů 

(např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými 

v zadávací dokumentaci. Tyto ceny budou rovněž zahrnovat plnění dle bodů b), d) až h) 

předmětu plnění veřejné zakázky (čl. IV). 

Další požadavky: 

Nabídková cena bude uvedena v Kč. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: 

a) dílčí nabídková cena za 1 smyčku bez DPH 

b) dílčí nabídková cena za jeden záznam ze zasedání Zastupitelstva města Kuřim bez 
DPH 

c) celková nabídková cena díla v Kč bez DPH 

d) vyčíslení DPH   

e) celková nabídková cena díla včetně DPH 

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 – 

Krycí list nabídky). 

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.  

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná. Uchazeč je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout 

všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této 

zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout. 



 

Stránka 3 z 11 

 

 

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč v 

souladu s § 77 ZVZ povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.  

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

VII. 1. Platební podmínky 

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré 

cenové údaje budou uváděny v Kč.  

Zhotovitel bude zadavateli fakturovat za programovou náplň informačního kanálu TKR po 

zahájení vysílání 14tidenní smyčky (resp. záznamu z jednání Zastupitelstva města), 

přičemž přílohou k faktuře bude nosič se záznamem (DVD) odvysílané programové 

náplně, která je předmětem fakturace; faktura bude na podatelnu MěÚ Kuřim doručena 

nejpozději 30 dnů po zahájení vysílání smyčky. 

Splatnost faktur bude 14 dnů od doručení faktury zadavateli. Úrok z prodlení za každý 

den prodlení bude max. 0,05 % z fakturované částky 

Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Tyto daňové 

doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového 

dokladu – viz níže. 

Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány. 

Každou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného a 

podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho 

podpisu. 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 

obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 

objednateli. 

Platbu poukáže objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Povinnost 

zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s veškerými náležitostmi daňového dokladu 

stanovenými v § 28 odst. 2 písm. a) – k) zák. č.  235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů a § 92a zákona o DPH: 

 označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 

 číslo faktury, 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

 den vystavení a den splatnosti faktury, 

 označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

 označení díla, 

 číslo smlouvy objednatele, 

 fakturovanou částku bez DPH  

 sazbu DPH (platné v době fakturace), 

 razítko podpis oprávněné osoby, 

VII. 2. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných 

poplatků. 

Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen, 

pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků 

objednatele. 
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Dojde-li během realizace ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel 

oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a celkovou cenu díla včetně 

DPH, a to tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem 

stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky 

odpovídající ceně díla bez DPH. 

VII. 3. Dodací podmínky a doba realizace 

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v předpokládaném termínu od 24. 6. 2013 

do 30. 6. 2015. 

Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2015 

s možností okamžitého ukončení ze strany města formou odstoupení od smlouvy 

v průběhu prvních 2 měsíců trvání smlouvy. 

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, který bude uveden v uzavřené 

smlouvě o dílo. 

Termín pro provedení celého díla může být změněn v případě, dojde-li během provádění 

díla ke změně rozsahu a druhu služeb nebo jiných dodacích podmínek na základě 

předchozího prokazatelného písemného požadavku Objednatele, učiněného v souladu 

s předpisy o veřejných zakázkách. 

Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění 

veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou 

trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.  

Místo plnění:  

Město Kuřim 

VII. 4. Další povinnosti zhotovitele 

Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen 

zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností 

vyplývajících z právních předpisů.  

VII. 5. Řešení sporů 

Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků 

vyplývajících z této zadávací dokumentace a smlouvy o dílo se účastníci budou snažit 

řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke 

smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny místně příslušným soudem. 

VII. 6. Další požadavky a podmínky zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, nejpozději však do uzavření 

smlouvy s vítězným uchazečem.  

Zadavatel si vyhrazuje odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít 

smlouvu s žádným uchazečem. 

Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky a prezentační nahrávky. 

Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná 

informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená 

nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo 

zvýšení ceny.  

Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast 

v soutěži na zakázku 

Zadavatel má právo seznámit zastupitele města s prezentačními nahrávkami všech 

uchazečů od doby rozhodnutí komise do doby jednání rady města. 
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VIII. KVALIFIKACE 

Splněním kvalifikace uchazeče zadavatel rozumí prokázání základních, profesních, 

technických a ekonomických kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem ve 

Výzvě k podání nabídky a v této zadávací dokumentaci. 

VIII. 1. Základní a profesní kvalifikační předpoklady 

1. Dodavatel (uchazeč) doloží čestným prohlášením, že splňuje následující předpoklady: 

a) má plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje podmínky pro podnikání 

v České republice stanovené příslušnými právními předpisy; 

b) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení (viz. § 53 odst. 1 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb.), 

c) nebyl proti němu v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl 

zrušen pro nedostatek majetku, 

d) není v likvidaci, 

e) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky – nutno doložit potvrzením 

příslušného finančního úřadu, 

f) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo 

na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a 

není v prodlení se splácením splátek 

2. Uchazeč doloží výpisem z evidence Rejstříku trestů (originál nebo ověřená kopie) 

ne starším než 3 měsíce, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo 

k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 

splňovat a výpisem z evidence Rejstříku trestů doložit (originál nebo ověřená kopie)  

sama právnická osoba (viz. zákon č. 420/2011 Sb.) i každý člen statutárního orgánu. 

3. Uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud 

je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis 

z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 

být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

VIII. 2. Technické kvalifikační předpoklady 

1. Uchazeč doloží seznam profesních referencí v posledních třech letech 

vykonávaných prací splňujících vybrané požadavky tohoto zadávacího řízení, např. 

požadavky na profesní a personální technické standardy a postupy dle následujícího 

odstavce 

Přílohou seznamu musí být:  

1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky 
realizovány pro veřejného zadavatele, nebo  

2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky realizovány pro jinou 
osobu než veřejného zadavatele, nebo  

3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li 

současně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů 

spočívajících na její straně.   

Z textu bude patrný název akce, místo plnění, doba plnění a finanční objem zakázky 

a dále údaj o tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně. 
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Dále uchazeč uvede u těchto uváděných zakázek, zda bylo dílo realizováno s pomocí 

třetích osob (subdodavatelů) a jaký byl podíl dodavatele (stanovený v %) na 

celkovém plnění. Pokud byla zakázka realizována společně s jiným uchazečem (např. 

v rámci sdružení), jaký byl podíl uchazeče (stanovený v %) na celkovém plnění. 

2. Uchazeč doloží personální a technické možnosti (předpoklady) 

 pozice vedoucího redakce musí zastávat osoba s praxí v oboru profesionálního 

TV zpravodajství min. 2 roky minimálně na úrovni pravidelného vysílání držitele 

licence pro zemské analogové nebo digitální vysílání nebo jeho dodavatele nebo 

s praxí v žurnalistice min. 2 roky minimálně na úrovni pravidelného uveřejňování 

zpravodajských příspěvků v periodickém tisku nebo na internetovém 

zpravodajském portálu. Předpoklady budou doloženy profesním životopisem 

vedoucího redakce s jeho podpisem a s uvedením kontaktů pro ověření 

uvedených referencí; 

 natáčení (výroba) bude realizováno v souladu s obecnými profesními, 

personálními a technickými standardy. Pro posouzení budou sloužit mj. reference 

předložené dle bodu předcházejícího odstavce; 

 natáčení primárního materiálu a postprodukce bude realizována minimálně 

v profesionálním standardu DVCAM, použití vyšších televizních standardů 

(Betacam SP, XDCAM ) je možné; 

 technický a technologický postup při výrobě příspěvků bude reflektovat běžné 

postupy v TV výrobě a pravidla profesionální práce. 

3. Uchazeč dále doloží čestným prohlášením, že v případě rozhodnutí Rady města Kuřim 

o jeho vítězství v tomto výběrovém řízení požádá nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí 

o výsledcích výběrového řízení o udělení (resp. rozšíření) licence pro lokalitu Kuřim 

(pokud ji již nemá), a že splňuje předpoklady pro udělení licence k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů v souladu se 

zněním zák. č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

IX. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomické 

výhodnosti nabídky a to bodovací metodou. Pro hodnocení jednotlivých dílčích 

hodnotících kritérií se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 – 100. 

Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny: 

a) kvalita nabízených služeb     60% 

b) celková cena        40% 

(uvedená procenta jsou současně vahou daného kritéria v celkovém hodnocení nabídky) 

ad a) U hodnocení kvality nabízených služeb budou hodnoceny zejména tyto oblasti: 

 úroveň dosavadní zpravodajské tvorby (dle přiložené prezentační nahrávky) 

 návrh obsahu a struktury programové skladby. Zde se bude přihlížet ke 

komplexnosti a logické provázanosti předkládaného projektu. 

Komise přidělí nabídce počet bodů od 0 do 100. Nejvhodnější nabídce bude 

přiřazena hodnota 100 bodů. Získaný počet bodů se poté dosadí do vzorce: 

počet bodů hodnocené nabídky x váha kritéria 
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ad b) Hodnocení ceny bude provedeno bodovací stupnicí od 0 do 100. Nejnižší 

nabídková cena získá 100 bodů. Počet bodů u dalších nabídek bude stanoven 

tímto vzorcem:  

 

Na základě součtu výše uvedených výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící 

komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako nejúspěšnější bude stanovena 

nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 

Hodnotící komise bude mít pět členů, z nichž dva budou členy Rady města Kuřim. 

X. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

 

X. 1 Doba realizace, termín dokončení 

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi předpokládaný nabízený termín zahájení 

plnění, který nesmí přesahovat „za“ termín realizace uvedený v této zadávací 

dokumentaci. Zhotovitel není povinen dodržet termín v případě, že se do prodlení 

s plněním nedostane vlastní vinou (např. pozdní zahájení vlivem či na žádost 

objednatele, zásahem vyšší moci apod.). 

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel ani uchazeč dojde k 

situaci, že předpokládaný termín plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, 

posunuje se termín zahájení plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze 

plnění zahájit. 

Tyto podmínky budou uvedeny v návrhu SoD. 

X. 2 Plnění prostřednictvím subdodavatele aj. podmínky 

Plnění prostřednictvím subdodavatele se nepřipouští. 

X. 3 Návrh smlouvy 
 

Uchazeč závazně použije návrh smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací 

dokumentace (Příloha č. 2)  

XI.  POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 

zástupcem uchazeče (statutární zástupce), jednotlivé strany budou očíslovány 

vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. 

Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno 

přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude vytištěna 

nesmazatelnou formou a předložena ve dvou vyhotoveních (originál a kopie). Originál 

nabídky musí být na titulní straně označen jako »ORIGINÁL«. Kopie nabídky bude na 

titulní straně označena »KOPIE«. 

Prezentační nabídka bude zřetelně na obalu i nosiči označena jménem uchazeče shodně 

s písemnou částí nabídky. 

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 

a) krycí list nabídky (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) 

b) obsah nabídky 

c) návrh programové skladby (možno nabídnout max. ve 2 variantách) 

d) cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek 

e) technické a organizační zajištění zakázky 

f) oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je přílohou této 

zadávací dokumentace. Uchazeč může připojit na zvláštní list nabídky komentáře 
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k jednotlivým odstavcům, které budou posuzovány jako protinávrh. Zadavatel si 
vyhrazuje právo tyto protinávrhy neakceptovat a trvat na svém návrhu 

g) prezentační nahrávky v celkové délce max. 30 min. – záznam pořadů ze zakázek 

obdobného charakteru (na CD – ROM nebo DVD jako soubor typu MPEG-2), 

uskutečněných uchazečem v posledním roce s uvedením objednatele, místa a doby 
plnění 

h) doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu VIII. této ZD 

i) případné další přílohy a doplnění nabídky 

Doručení (v souladu s ust. § 69 zákona č. 137/2006 Sb.) v  obálkách 

označených názvem veřejné zakázky „Programová náplň informačního kanálu 

TKR Kuřim - NABÍDKA – NEOTVÍRAT!“, s identifikačními údaji a adresou 

zájemce, v uzavřených, zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření 

opatřených razítkem a podpisem statutárního orgánu. 

XII. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Nabídku doručte nejpozději do: 27. 5. 2013  Hodina: 16:00 

Místo doručení:  Městský úřad Kuřim 

   Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 

Nabídku může zájemce doručit osobně nebo doporučeně poštou a to po celou dobu lhůty 

pro podání nabídky na podatelnu městského úřadu. V pondělí a ve středu v době od 

07.30 do 11.30 a poté od 12.30 do 17.00, v ostatní dny v době od 07.00 do 

11.30 a od 12.30 do 15.00. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 16:00 

hodin.  

XIII.   ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v zadávací 

dokumentaci, je oprávněn požádat písemně o dodatečné informace k zadávací 

dokumentaci. 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit 

písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 pracovních dnů 

před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu:  

ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 

Poděbradova 285/109 

612 00 BRNO 

Ing. Ivana Bartošová 

e-mail: ivana.bartosova@energy-benefit.cz 

Tel: +420 270 003 325 

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 3 

pracovních dnů po doručení této žádosti. 

XIV.  OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

Datum otevírání obálek s nabídkami je dne 27. 5. 2013 v 16:00 ve velké zasedací 

místnosti MěÚ Kuřim na adrese Jungmannova 968, Kuřim (4. podlaží). 

Otevírání obálek je přístupno veřejnosti, a to až do naplnění kapacity místnosti. 

Přednostně se mohou zúčastnit zástupci zadavatele, společnosti Energy Benefit Centre a 

dále statutární zástupce uchazeče nebo zmocněnec uchazeče, který se prokáže 

písemným pověřením statutárního orgánu, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve 

lhůtě pro podání nabídek. 

O otevírání obálek bude pořízen zápis. Komise pro otevírání obálek bude mít 3 členy. 
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Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti v souladu s § 71 odst. 9 ZVZ, 

tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy 

podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž 

informaci o nabídkové ceně. 

Hodnotící komise bude mít osm členů. 

XV.  DALŠÍ USTANOVENÍ 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do 25. 09. 2013. 

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně do 14 dnů 

od rozhodnutí Rady města. 

XVI.  PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (VZOR) 

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

 

V Kuřimi dne 10. 5. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Jiří Koláček 

                                                                                               1.místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zadávací dokumentace byla schválena usnesením rady města č. 235/2013 

ze dne 24. 4. 2013 
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Příloha 1: Krycí list nabídky 

 

Název veřejné zakázky: Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 

Zadavatel: 

 

Zadavatel:   Město Kuřim 

Sídlo:   Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 

IČ:   00281964  

Statutární orgán:  Mgr.Ing. Drago Sukalovský, starosta města 

Zajišťující odbor: KÚ – 1. místostarosta 

Telefon:   +420 541 422 302 

Fax.:   +420 541 230 633 

E-mail:  kolacek@radnice.kurim.cz  
 

Uchazeč:   

Sídlo/místo podnikání:   

Právní forma uchazeče:  

IČ:, DIČ:   

Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče: 
  

Telefon/fax/e-mail:   

dílčí nabídková cena za 

jednu smyčku bez DPH: 
 

dílčí nabídková cena za 

jeden záznam ze 

zasedání Zastupitelstva 

bez DPH: 

 

Nabídková cena bez 

DPH: 
  

DPH 21%:   

Nabídková cena vč. DPH:   

 

Prohlašuji, že jsem nabídkou vázán po celou dobu zadávací lhůty. 

 

 

V …................. dne ….................. 

 

 

       ____________________________ 

     Podpis, razítko statutárního zástupce 

mailto:kolacek@radnice.kurim.cz
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Příloha 2: Návrh smlouvy o dílo 
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