VÝZVA

K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODÁNÍ NOTOVÝCH PULTŮ

ZADAVATEL: Karlovarský symfonický orchestr, p. o.
Sídlem: Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary
Zastoupený: MgA Michaelou Moc Káčerkovou, ředitelkou
IČ: 63554585
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Název

CPV

Stojany na hudební nástroje a noty

37321700–1

Předpokládaná hodnota VZ celkem (v Kč bez DPH): 165. 000,Předmět zakázky: Předmětem zakázky je dodávka 60 ks notových pultů pro Karlovarský
symfonický orchestr, p. o. s následující charakteristikou:
- základna stojanu z ocelových trubek průměr do 25 mm, tloušťka stěny do 3 mm
- práškové lakování
- střední díl nerez ocel, celková výška stojanu při max. vytažení do 140 cm
- deska stojanu překližka tloušťka stěny do 12 mm,
- rozměr pultové desky výška 37,5 x šířka max. 60 cm
Další požadavky: Nutnost vyzkoušení 1 ks notového pultu vedoucími orchestrálními hráči
Karlovarského symfonického orchestru, před realizací koupě na náklady dodavatele.
Termín plnění: Předpokládaný termín dodání do 27. prosince 2021.
Zájemci o výše uvedenou zakázku:
Nabídka musí být vyhotovena v písemné formě v českém jazyce a podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče. Bude předložena nesmazatelnou formou, bez přepisů a korekcí
zásadních informací. Bude podána v uzavřené obálce, opatřené přelepkami a razítky uchazeče
a zřetelně označená „Veřejná zakázka – Dodání notových pultů“. Obálka bude výrazně
označena instrukcí „Neotvírat nabídka!“
Své nabídky odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 6.12.2021 do 14 hodin na sekretariát
ředitele Karlovarského symfonického orchestru, p. o., Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary.
Nabídka musí obsahovat:
- Krycí list nabídky, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče
- Obsah nabídky
- Cenovou nabídku
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-

Prokázání kvalifikace (výpisu z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského listu, ne
starší než 3 měsíce – kopie, certifikáty kvality, osvědčení)
Záruky za kvalitu zboží a garance jakosti, záruční a pozáruční servis
Reference uchazeče
Návrh smlouvy
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Způsob hodnocení nabídek: 40 % cena, 50 % posouzení provedení - design, 10 % záruční a
pozáruční servis.
Požadavky na varianty nabídky: Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena bude tvořena jako cena „nejvýše
přípustná“ a musí obsahovat všechny náklady spojené se splněním zakázky. Nabídková cena
bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH
(sazba DPH %) a nabídková cena včetně DPH zvlášť u 1 ks notového pultu a celková cena za
dodávku.
Platební podmínky:
- Úhrada bude po předání a převzetí předmětu veřejné zakázky zadavatelem provedena
na základě faktury – daňového dokladu zaslaného zadavateli. Faktura musí obsahovat
všechny náležitosti daňového dokladu.
- Cena bude stanovena v Euro nebo CZK. Přílohou faktury bude předávací protokol
podepsaný zadavatelem, jinak vystavená faktura – daňový doklad nezakládá povinnost
zadavatele uhradit cenu. Splatnost faktury nesmí být kratší 14. kalendářních dnů.
Uhrazena bude do 14. kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
Další podmínky:
- Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 60 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty
pro podání nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, řízení upravit
nebo řízení zrušit.
Harmonogram poptávky:
6.12.2021
Uzávěrka nabídek
6.12.2021
Výběr dodavatele
prosinec 2021
Podpis smlouvy s vítězným dodavatelem
Kontaktní osoby ve věci této zakázky:
Ing. Josef Bernátek, ekonom@kso.cz, GSM: 777 744 897
MgA. Martin Ondráček, koncertní mistr, GSM: 731 415 922
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
NÁZEV AKCE: DODÁNÍ NOTOVÝCH PULTŮ
Údaje o uchazeči
Jméno a příjmení fyzické osoby, nebo
obchodní firma / název právnické osoby
Adresa místa podnikání / sídla
IČ a DIČ
Osoba oprávněná zastupovat uchazeče
právnickou osobu

fax
e-mail
Kontaktní osoba pro jednání ve věci
nabídky
Cenová nabídka notových pultů
pol. 1

Nabídková cena bez DPH

pol. 2

Celkem DPH
Celková cena včetně DPH

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Termínová nabídka
Termín dodání pultů
Záruční lhůty
Záruční lhůta notových pultů

Poznámky k cenové nabídce:
Nabídková cena je konečná, žádné vícepráce (neuvedené v nabídce) nebudou akceptovány.
Jméno a podpis odpovědného zástupce uchazeče:
V Karlových Varech

dne
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