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V Ý Z VA  K  P O D Á N Í  N A B Í D K Y   

 

 

 

 

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace 

Ve smyslu § 27 zákona 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

Vás vyzývá 

 

k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 

 

s názvem: 

 

Pořízení koncertního piana do ZUŠ Jablunkov 

 

 

 

 

 

Jménem veřejného zadavatele, Základní umělecké školy, Jablunkov, příspěvkové organizace si 
Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace v řízení o zadání veřejné zakázky na 
dodávku s názvem „Pořízení koncertního piana do ZUŠ Jablunkov“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

 

 

 

                  _______________________ 

                MgA. Ondřej Bazgier, DiS. 

                Ředitel ZUŠ Jablunkov 

 
  

Z Á K L A D N Í  U M Ě L E C K Á  Š K O L A ,  J A B L U N K O V ,   

P Ř Í S P Ě V K O V Á  O R G A N I Z A C E  
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Prohlášení zadavatele: 

Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka je dle výše její předpokládané hodnoty určena jako zakázka 

malého rozsahu dle ustanovení §27 zákona 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, prováděcí předpis k Zásadám vztahů 

orgánu kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním 

zákonem. 

 

 

Identifikační údaje o zadavateli 

Zadavatel: Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace (dále ZUŠ) 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 64120392 

Sídlo: Jablunkov, Bukovecká 479, 739 91 

Oprávněná osoba: MgA. Ondřej Bazgier, DiS., ředitel 

Kontakt: +420 773 760 451 

Email: ondrej.bazgier@zusjablunkov.cz 

Web: www.zusjablunkov.cz 

Datová schránka: h7sfwzb 

 

 

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu : 

Název veřejné zakázky: Pořízení koncertního piana do ZUŠ Jablunkov 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup jednoho nového hudebního nástroje – koncertního 

piana do ZUŠ Jablunkov. 

Informace o veřejné zakázce jsou na webových stránkách školy (www.zusjablunkov.cz) v sekci O nás a 

veřejné zakázky. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 550 000 včetně DPH. 

 

Specifikace předmětu veřejné zakázky v  podrobnostech nezbytných pro zpracování 

nabídky, 

 

1. Nové koncertní piano 

2. Možnost vyzkoušení nabízeného nástroje v rámci Moravskoslezského kraje, Olomouckého 

kraje, Zlínského kraje, Jihomoravského kraje nebo Královéhradeckého kraje. 

3. Provedení černý lesk, mosazné kování. 

4. Použití pouze prvotřídních materiálů. 

5. Maximální délka nástroje 185 cm. 

6. Stálost ladění v závislosti na vytížení nástroje. 

7. Spolehlivá, pružná poloměkká mechanika umožňující dynamické a barevné odlišení zvuku 

(praktické ověření kvalifikovaným odborníkem – klavíristou. 

http://www.zusjablunkov.cz/
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8. 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). 

9. Kvalita tónu v nejnižších a nejvyšších dynamických hladinách v celém rozsahu klaviatury 
(praktické ověření kvalifikovaným odborníkem- klavíristou). 

10. Kvalita, citlivost a jemnost v možnostech ovládání pravého pedálu (praktické ověření 
kvalifikovaným odborníkem- klavíristou). 

11. Kvalita barvy a změny kvality tónu v celém rejstříku klaviatury při ovládání levého pedálu 
zvuku (praktické ověření kvalifikovaným odborníkem- klavíristou).  

12. Nástroj vhodný pro interpretaci skladeb všech stylových období (baroko, klasicismus, 
romantismus, 20. století) zvuku (praktické ověření kvalifikovaným odborníkem- klavíristou). 

13. Doprava nástroje do školy, instalace a naladění. 

14. Nástroje vhodný do sálu pro 60-80 diváků. 

15. Záruka 5 let na nástroj 

16. Dodací, záruční a servisní podmínky: 

 Dodání: Termín realizace (dodání nástroje) nejpozději do 23. srpna 2022 

 Záruka na nástroj: minimálně 5 let záruku na hudební nástroj 

 Servisní podmínky: Při dodání klavír instalovat v sále ZUŠ a prvotní naladění 

nástroje. Zahájení opravy do 10 pracovních dní od nahlášení problému v rámci 

záruční doby. 

 

Doba a místo plnění veřejné zakázky  

 místo plnění je sál ZUŠ – Jablunkov, Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov.  

 Veřejná zakázka se bude realizovat do 23. srpna 2022.  

 Konec lhůty pro podání nabídek je 30. 5. 2022 

 Žádosti o dodatečné dotazy mohou být zaslány nejpozději 4 dny před uplynutí lhůty pro podání 

nabídky. 

 Zadavatel umožňuje podat nabídku pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky 

zadavatele.  

 

Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek: 

 Celková nabídková cena bez DPH   - váha dílčího kritéria 30% 

 Kvalita nástroje       - váha dílčího kritéria 60% 

 Záruka a pozáruční servis      - váha dílčího kritéria 10% 

 

V rámci dílčího kritéria „Celková nabídková cena bez DPH“ bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou 

cenu bez DPH v Kč. Celková nabídková cena musí být v souladu s touto výzvou k podání nabídky. Bude 

použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 30 bodů. Nejvýhodnější nabídce bude (tj. nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou) bude přiřazeno 30 bodů. Další nabídky budou odstupňovány podle jejich výhodnosti 

vždy o bod méně (třicátá a další nabídka bude mít 0 bodů). 

V rámci dílčího kritéria „Kvalita nástroje“ bude hodnotící komise hodnotit kvalitu hudebního nástroje. 

Hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 10 bodů za každou požadovanou vlastnost. 

Celkově v rámci tohoto dílčího kritéria bude uděleno 0-60 bodů: 
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1. Spolehlivá, pružná poloměkká mechanika umožňující dynamické a barevné odlišení zvuku. 0 

až 10 bodů 

2. 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. 0 až 10 bodů 

3. Kvalita tónu v nejnižších a nejvyšších dynamických hladinách v celém rozsahu klaviatury 
(zpěvnost tónů, úroveň šelestů apod.). 0 až 10 bodů 

4. Kvalita, citlivost a jemnost v možnostech ovládání pravého pedálu. 0 až 10 bodů 

5. Kvalita barvy a změny kvality tónu v celém rejstříku klaviatury při ovládání levého pedálu 
zvuku. 0 až 10 bodů 

6. Nástroj vhodný pro interpretaci skladeb všech stylových období (baroko, klasicismus, 
romantismus, 20. století) zvuku. 0 až 10 bodů 

Zadavatel si vyhrazuje právo hodnotit kvalitu předloženého vzorků nástrojů prostřednictvím 3 – členné 
odborné komise, která bude posuzovat stanovené vlastnosti nástroje hudební zkouškou. Termín a místo 
bude stanoveno po dohodě mezi zadavatelem a uchazečem. 

V rámci dílčího kritéria „Záruka a pozáruční servis“ bude komise hodnotit délku záruky nástroje (minimálně 

5 let) a záruční a pozáruční servis (zahájení opravy nástroje do 10 pracovních dnů od nahlášení problému a 

případné další výhodné podmínky). Jednotlivým nabídkám bude přiřazovat 0 až 10 bodů v závislosti na 

výhodnosti předložené nabídky. 

Sestavení celkového pořadí  

 Celkový počet získaných bodů odpovídá váze dílčích kritérii. Celkové pořadí nabídek je dáno 

absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší 

celkový počet bodů. 

 V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek 

pořadí v dílčím kritériu „Kvalita nástroje“ a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu 

nabídková cena. 

Způsob zpracování nabídkové ceny  

 Dodavatel je povinen uvést nabídkovou cenu a to v členění: cena v Kč bez DPH, výši DPH a cena 

celkem v Kč s DPH. 

 Nabídková cena 550 000Kč včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech 

nákladů souvisejících s poskytnutím plnění. 

 Součástí nabídkové ceny bude doprava a instalace piana do předem určených prostor (sál ZUŠ 

Jablunkov v přízemí (jsou zde i schody). 

Platební a obchodní podmínky  

Po ukončení výzvy k podání této nabídky, bude komisí vybrána nejvhodnější nabídka. Na základě podepsané 

smlouvy oběma stranami bude realizována dodávka piana do ZUŠ Jablunkov. 

Dodavatel vystaví daňové doklady do 7 kalendářních dní od dodání, instalace a naladění klavíru. Doba 

splatnosti 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. Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková 

organizace není plátce DPH. 

 

Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky:  

 Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy vč. příloh respektující požadavky uvedené 
v  zadávací dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele. Od 
obchodních podmínek se nelze odchýlit v neprospěch zadavatele. Údaje uvedené v návrhu smlouvy 
se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. 

 Dodavatel ve své nabídce doloží, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
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(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti", 
a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je obsažen v zadávací dokumentaci. 

 Zadavatel umožňuje podat nabídku pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky zadavatele 

v jedné zprávě se všemi náležitostmi. 

 Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nebude obsahovat opravy, přepisy, které by zadavatele 

mohly uvést v omyl. 

 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 Dodavatel podávající nabídku se zavazuje k plnění celého předmětu této veřejné zakázky. Veřejná 

zakázka není rozdělena na části. 

 Zadavatel požaduje jako součást podané nabídky předložení veškeré textové a tabulkové části 
nabídky (včetně úředních dokladů) v elektronické formě ve formátu *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx nebo 
*.pdf. Zadavatel doporučuje, aby v elektronické formě nabídky bylo umožněno textové vyhledávání 
(vyjma úředních dokladů či jejich kopií).  

 Každý dodavatel smí podat maximálně 3 nabídky. Pokud dodavatel poruší podmínku uvedenou v 
předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena. 

 Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-

mailové adresy a telefonu. 

 

 

Požadavky na kvalifikaci  

 Dodavatel předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.  

 Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož 
bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, 
stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených 
dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, 
podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.). 

 Namísto předložení dokumentu požadovaného zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat 
svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 
zákona) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů 
(obdobně podle § 239 zákona). 

 

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:  

 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin v souvislosti se zákone č. 134/2016 Sb. V platném znění nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,  

 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,  

 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.  
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Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z nějž 
bude vyplývat, že dodavatel splňuje shora uvedené základní kvalifikační předpoklady. 

  

Vybraný dodavatel, může být před jejím uzavřením vyzván, aby předložil zadavateli originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů, tedy:  

 výpis z evidence Rejstříku trestů,  

 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení,  

 potvrzení příslušného orgánu či instituce,  

Ostatní práva a povinnosti zadavatele  

 Zadavatel má právo nevybrat žádného uchazeče, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem nebo 

výběrové řízení zrušit. 

 Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení, a to stejnou 

formou vůči všem vyzvaným uchazečům (resp. těm, kteří podali nabídku).  

 Zadavatel má právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. 

 Zadavatel má právo vyřadit uchazeče s obsahově nekompletní nabídkou nebo nabídkou nesplňující 

požadavky v této zadávací dokumentaci, nebo zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu výběrového 

řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje. 

Ostatní 

 Bude-li dodavatel považovat některé údaje uvedené v nabídce za obchodní tajemství, uvede tuto 
skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných 
podmínek pro označení údajů za obchodní tajemství. 

 Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení. 

 Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky 
výběrového řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace výběrového řízení v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). Zadavatel může v rámci realizace výběrového 
řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů 
statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím 
kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných 
majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro 
realizaci výběrového řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy. Subjekty údajů jsou 
oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla 
zadavatele. 

 Dodavatelé budou o výběru nejvýhodnější nabídky či vyloučení z výběrového řízení či 

zrušení výběrového řízení informováni prostřednictvím datové zprávy nebo e-mailem.  

 

V Jablunkově dne 23. 5. 2022 

 

 

MgA. Ondřej Bazgier, DiS. 

Ředitel ZUŠ Jablunkov 
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