Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu
v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č.
07/17 ze dne 15. 5. 2017“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřním předpisem KKV
č. 2/2016
Název zakázky: „Dodávka klavíru“

Zadavatel
Název:
IČO:
Adresa sídla:
Osoby oprávněné za zadavatele
jednat:
Kontaktní osoby:
Telefon:
E-mail:

Krajská knihovna Vysočiny
70950164
Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. Jitka Hladíková, ředitelka KKV
Mgr. Irena Brezovic
569 400 491
brezovic@kkvysociny.cz

Kapitola 1.
Vymezení předmětu zakázky
Předmětem zakázky je dodání nového klavíru – křídla renomované značky s tradicí, včetně
dřevěných podložek pod nohy klavíru, klavírní stoličky Beethoven (stavitelná, bílý lesk,
otěruvzdorný sedák – ne textilní, materiál vinyl, ideálně kůže) a klavírního povlaku
(protiprachový a odolný proti mechanickému poškození, tzv. těžký, s vnější silnou vrstvou a
vnitřní výstelkou).
Technické požadavky na dodávaný nástroj:
 délka klavíru 170 - 180 cm
 povrchová úprava: bílý vysoký lesk
 88 kláves
 3 pedály, masivní leštěná mosaz (střední pedál typ sostenuto)
 rezonanční deska z horského smrku, masivní, nepřekližovaná
 vybavení předním a zadním duplexem
 použití pouze prvotřídních materiálů (např. struny Röslau, měď Dege, kladívka Abel
nebo Renner, ladicí kolíky Klinke nebo Biene)
 stálost ladění v závislosti na velkém vytížení
 spolehlivá, pružná mechanika umožňující dynamické a barevné odlišení zvuku
(praktické ověření kvalifikovaným odborníkem- klavíristou)

 kvalitní nosný tón vyrovnaný ve všech polohách a v rejstřících bez nežádoucích
šelestů a ostrostí, zvuková i mechanická vyváženost a citlivost klaviatury zvuku
(praktické ověření kvalifikovaným odborníkem- klavíristou)
 kvalitní dynamická škála v pružné reakci na způsob hry, zvuková barevnost v
jednotlivých dynamických rovinách v celém rozsahu klaviatury, v jednotlivých
oktávách i na jednotlivých tónech zvuku (praktické ověření kvalifikovaným
odborníkem- klavíristou)
 kvalita tónu v nejnižších a nejvyšších dynamických hladinách v celém rozsahu
klaviatury
 kvalita, citlivost a jemnost v možnostech ovládání pravého pedálu
 kvalita barvy a změny kvality tónu v celém rejstříku klaviatury při ovládání levého
pedálu zvuku (praktické ověření kvalifikovaným odborníkem- klavíristou)
Zadavatel upřednostňuje možnost vyzkoušení nabízeného typu nástroje u nabídky, která
bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. Vzhledem k individuálnímu charakteru každého
klavíru bude zadavatel upřednostňovat možnost vyzkoušení hudebního nástroje a výběru
z více kusů stejného typu u vybraného dodavatele. Vyzkoušení proběhne na území České
republiky.
Předmět veřejné zakázky musí být plně funkční, bez dalších dodatečných nákladů ze strany
Zadavatele.
Součástí dodávky je:
Doprava a instalace klavíru v Krajské knihovně Vysočiny.
Dodávka a montáž systému na udržování ideální vlhkosti vzduchu pod klavírem (např.
Systém Piano Life Saver).
První ladění a servis po dodání klavíru (následné ladění a servis po dobu záruční doby 2x
ročně).
Požadovaná délka záruky je minimálně 24 měsíců, 2 roky bezplatný servis, delší záruka
výhodou.
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je maximálně 800 000 Kč včetně DPH
Termín pro podání nabídek: do 18. 7. 2021 do 12:00 hodin
Termín dodání: do 30. listopadu 2021
Kapitola 2.
Požadavky a podmínky pro podání nabídky
Uchazeč předloží nabídku v souladu s požadavky této výzvy. Veškeré náklady a výdaje
spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. Zadavatel nepřipouští
variantní řešení nabídky.
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
a) Zadavatel požaduje, aby uchazeč splňoval základní kvalifikační předpoklady dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Splnění uchazeč prokazuje
čestným prohlášením za použití vzoru v příloze č. 2, této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje
právo od vítězného uchazeče před uzavřením smlouvy požadovat prokázání
kvalifikace způsobem upraveným zákonem o veřejných zakázkách.

b) Zadavatel požaduje, aby uchazeč splňoval profesní kvalifikační předpoklady dle
zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. předloží zejména výpis z obchodního
rejstříku, je-li v něm zapsán a doklad o oprávnění k podnikání v prosté kopii.) Originál
nebo ověřená kopie bude předložen před podpisem smlouvy.
c) Technické kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje seznam významných
dodávek realizovaných v posledních 3 letech. Uchazeč uvede v seznamu název
dodávky, výši finančního plnění, stručnou charakteristiku dodávky.

Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou
závazného textu kupní smlouvy, která je přílohou č. 3 výzvy. Smlouva dle přílohy č. 3 bude
uzavřena s vybraným dodavatelem po doplnění údajů na vyznačených místech.

Nabídka bude obsahovat:
a) Identifikace uchazeče a to vyplněním krycího listu nabídky dle přílohy č. 1 této Výzvy
b) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
a. platné živnostenské oprávnění (doklad o oprávnění podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky) – prostá kopie (ne starší než 90 dnů
od podání nabídky), doklad v originále nebo v úředně ověřené kopii (ne starší než
90 dnů od podání nabídky) předloží vybraný dodavatel na vyzvání před uzavřením
smlouvy,
b. výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán –
prostá kopie (ne starší než 90 dnů od podání nabídky),
c) Technická kvalifikace a způsob jejího prokázání
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který doloží v souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek, že má odborné zkušenosti s plněním v rozsahu předmětu
této veřejné zakázky v posledních třech letech, požadovány jsou zkušenosti z oblasti
prodeje klavírů včetně poskytování servisu a ladění koncertních klavírů. Uchazeč splní
požadovanou podmínku, pokud doloží, že odvedl alespoň 2 zakázky v minimální
hodnotě 500 000 Kč za každou akci za poslední 3 roky.
Tuto povinnost doloží uchazeč seznamem významných zakázek obsahujícím název
akce a stručný popis plnění s uvedením ceny (nebo hodnoty, pokud byla služba
poskytnuta se slevou či zdarma), doby a místa plnění, kontaktem na zadavatele
zakázky.
d) Popis nástroje
Specifikace nabízeného nástroje včetně fotodokumentace.
e) Cenová nabídka
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v tomto členění: cena v Kč bez
daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH. V
případě, že dodavatel není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost ve své nabídce.
Nabídkovou cenou je cena uvedená dodavatelem v krycím listu nabídky v Kč vč. DPH.

Způsob podání nabídek
Nabídky budou zadavateli předány datovou schránkou (ID gztkk6d) nebo v řádně uzavřené
obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: NEOTEVÍRAT – veřejná
zakázka „Dodávka klavíru“. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné ji vrátit.
Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den na adrese:
Krajská knihovna Vysočiny, ekonomické oddělení, paní Zelenková,
Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod v době od 8.00 hod. do 15.00 hod, 18. 7. 2021 do 12:00
hodin. Nabídka bude podána v českém jazyce.
Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčími hodnotícími kritérii jsou:
Nabídková cena
Délka záruky

90 %
10 %

Způsob hodnocení
Kritérium Nabídková cena za klavír bude hodnoceno tak, že nejvýhodnější nabídka (nejnižší
cena) obdrží 90 bodů. Další pak ve vztahu k ní obdrží počet bodů dle výpočtu podle vzorce:
nejnižší cena
počet procentních bodů = -------------------------------------- x 100 x 0,90 (váha kritéria)
kritéria je 90 %
cena hodnocené nabídky
Kritérium Délka záruky bude hodnoceno tak, že nejdelší záruka) obdrží 10 bodů. Další pak ve
vztahu k ní obdrží počet bodů dle výpočtu podle vzorce:
nejdelší záruka
počet procentních bodů = -------------------------------------- x 100 x 0,10 (váha kritéria)
kritéria je 10 %
záruka nabídky

Platební podmínky
Způsob vystavení daňového dokladu: daňový doklad bude vystaven dodavatelem nejpozději
do 7 kalendářních dnů. Doba splatnosti faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne
doručení zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje
budou v této měně. Krajská knihovna Vysočiny není plátce DPH.
Další podmínky zadavatele
a) Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 30. 12. 2021
b) Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese
uchazeč.
c) Uchazeč spolu s podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci zakázky uděluje
zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo které
nebudou splňovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci, zadavatel
nebude posuzovat a hodnotit.
Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a
informace stanovené touto zadávací dokumentaci, nebude nabídka uchazeče
hodnocena.
Zadavatel si vyhrazuje právo s vítězným uchazečem jednat o konečné verzi smlouvy s
tím, že ale nedojde ke změně jejího návrhu v neprospěch zadavatele v otázkách,
které byly předmětem hodnocení nabídky nebo které si vymínil ve výzvě k podání
nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované zájemci v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
Zadavatel upozorňuje, že v souvislosti s veřejnou zakázkou jsou zpracovávány některé
osobní údaje z nabídek dodavatelů – např. kontaktní údaje osob, výpisy z evidence
rejstříku trestů, atd. Důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že tyto
předložení těchto osobních údajů ze strany dodavatelů zadavateli je vyžadováno
zákonem. Zadavatel i administrátor zpracovávají předmětné osobní údaje za účelem
splnění svých povinností dle zákona, jak je popsáno v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze
uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 134/2016 Sb., neboť na ni v souladu s
ustanovením § 31 citovaného zákona zadavatel uplatňuje obecnou výjimku z
povinnosti postupovat v zadávacím řízení. Pokud jsou proto v této výzvě a ostatních
dokumentech zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové
skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový pojem zákon uplatňován, vyjma
případů, kdy je to výslovně uvedeno.
Tato výzva je současně zadávací dokumentací a spolu s přílohami uvedenými v jejím
textu tvoří zadávací podmínky shora uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentaci
zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele.

V Havlíčkově Brodě dne 30. 6. 2021

………………………
Ing. Jitka Hladíková
ředitelka KKV

podepsal
Ing. Jitka Digitálně
Ing. Jitka Hladíková
2021.07.02
Hladíková Datum:
14:47:56 +02'00'

