
Zadávací dokumentace 
dle Pokynů pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, verze 1.14, 

k veřejné zakázce 

na dodávku  audio-video technologie k projektu “ Vybudování alternativní kulturní scény“  

I DENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
Adresa:           Tyršova 1565/12, 586 01  Jihlava 
IČ:          002 07357
DIČ:                         CZ 00207357 
Osoby oprávněné
jednat za zadavatele:  Josef Novák – místostarosta

                                               Martin Zuzaňák - jednatel 
Kontaktní osoba:        Eva Zuzaňáková
telefon:                       737385338
email:                         sokol-jihlava@volny.cz

I)     PODMÍNKY  A POŽADAVKY  NA ZPRACOVÁNÍ  NABÍDKY  

a) Pod pojmem nabídka uchazeče se rozumí vlastní nabídka uchazeče, doklady a údaje požadované
zadávacími podmínkami a identifikační údaje dodavatele. 

b) Nabídka bude, vč. dalších dokladů a příloh, kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude
svázána  či  jiným  odpovídajícím  způsobem  zabezpečena  proti  manipulaci  s jednotlivými  listy
včetně příloh a nebude obsahovat žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači bude
nabídka včetně  příloh zabezpečena proti  neoprávněnému nakládání s jednotlivými  listy pomocí
pečetě  či  přelepky.  Každý  list  nabídky  a  dokumentace  uchazeče  bude  samostatně  očíslován.
Poslední list  dokumentace uchazeče bude obsahovat součet všech, tedy i  neočíslovaných,  listů
předkládaných uchazečem v rámci nabídky a dokumentace uchazeče s podpisem osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče v rámci předmětné veřejné zakázky. Ustanovení tohoto odstavce I)b) mají
doporučující charakter a jejich nedodržení ze strany uchazeče není důvodem pro vyřazení takové
nabídky a vyloučení dotčeného uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

c) Obsahem nabídky bude dodávka audio-video technologie pro projekt „Vybudování alternativní
kulturní scény „  registrační  číslo  projektu CZ 1.11/3.1.00/02.01113: Mixážní pult, projektory,
DVD rekordéry. Podrobné parametry jsou uvedeny v Příloze č. 3 (str. 8).

d) Nabídku  podá  uchazeč  v jedné  uzavřené  obálce,  která  bude  obsahovat  jeden  originál  dle
požadavků  zadavatele  uvedených  v této  zadávací  dokumentaci.  Nabídka  včetně  veškerých
dokumentů  bude  zpracována  v českém  jazyce.  Bude-li  některý  z dokladů  předkládaných
uchazečem v cizím jazyce,  bude v obálce  s nabídkou rovněž  jeho  úředně  ověřený překlad  do
češtiny. 
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e) Nabídka  bude  podepsána  uchazečem  nebo  osobou oprávněnou  za uchazeče  jednat.  V případě
podání nabídky učiněné zmocněncem uchazeče bude doložena i písemná plná moc, opravňující
zmocněnce k učinění těchto právních úkonů.  

f) Uchazeč může realizovat jednotlivé části dodávky prostřednictvím jím zvolených subdodavatelů.
V takovém případě  uchazeč  uvede přesný rozsah díla realizovaný subdodavatelem (definovaný
uvedením kódů  z  výkazu výměr)  a  identifikaci  subdodavatele  (název,  sídlo  firmy,  IČ,  osoby
oprávněné). Tento rozsah díla bude písemně subdodavatelem autorizován (podepsán). 

Nabídka uchazeče bude zpracována v     následujícím členění a pořadí:   

1. Krycí  list  nabídky  – identifikace uchazeče (jméno, sídlo,  kontaktní  adresa,  IČ,  DIČ,  tel.,  fax,
statutární zástupce (-ci), bankovní spojení, osoba odpovědná za zpracování nabídky) – Příloha č. 1
ZD (str. 6)

2. Základních kvalifika čních předpokladů v souladu s  § 53 zákona 137/2006 Sb.  O veřejných
zakázkách v platném znění – čestné prohlášení.  Příloha č. 2

3. Doklady prokazující splnění Profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč předloží: 
-  doklad prokazující právní existenci uchazeče

Doklady  prokazující  splnění  profesních  kvalifikačních  předpokladů  předloží  uchazeč  v
prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení
originálů  nebo ověřených  kopií  dokladů  prokazujících  splnění  kvalifikace  tohoto  uchazeče.  V
takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace poskytnout.

4. Doklady prokazující splnění Technických kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč předloží seznam (místo, název realizace, kontaktní osoba)  alespoň tří zakázek obdobného
objemu nebo charakteru, jako je zakázka,  která je předmětem zadávacího řízení,  úspěšně  realizovaných
uchazečem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek; seznam bude mít formu originálu
čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.

5. Nabídková cena v požadovaném členění 
Nabídková cena bude zpracována v následujícím členění: 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Nabídková  cena  za
kompletní zakázku

6. Ostatní 
Pro  prokázání  splnění  kvalifikace  prostřednictvím  subdodavatele  nebo  v případě,  že  předmět
veřejné zakázky bude plněn několika  dodavateli  společně,  bude postupováno dle  §  51 zákona
137/2006 Sb. v platném znění. 
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II)        POŽADAVEK  NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ  NABÍDKOVÉ  CENY  

Překročení nabídkové ceny

Nabídková cena je uvedena jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.
Tato  cena  bude   překročitelná  pouze   v případě  vývoje  míry  inflace  vyjádřené  odchylkou  indexů
spotřebitelských cen zveřejňovaných Českým statistickým úřadem k 31.12. příslušného roku proti stavu
v době podání nabídky o více než 10%, nebo dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů
s dopadem na nabídkovou cenu

III)        DOBA A MÍSTO  PLNĚNÍ ZAKÁZKY  

Adresa: Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, Jihlava 586 01
Předpokládané termíny plnění zakázky:  do  20.4.2011 

IV)       POŽADAVKY  NA VARIANTY  NABÍDEK  

Variantní řešení zadavatel v rámci podání nabídky nepřipouští.

V)     PODÁNÍ  NABÍDEK , OTEVÍRÁNÍ  OBÁLEK , HODNOCENÍ  NABÍDEK  

Způsob a místo podání nabídek:

Nabídku  lze  podat  osobně  v pracovních  dnech  v době  od  9:00  –  15:00  hod.  na  adrese  zadavatele
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, Jihlava 586 01 a nebo zaslat na tuto adresu tak, aby byla
nabídka  doručena  do  skončení  lhůty  pro  podání  nabídek.  Osobní  doručení  zásilky  je  nutné  předem
domluvit se zástupcem zadavatele: Eva Zuzaňáková, tel: 737 385 338.
Pokud bude nabídka doručena osobně, bude vystaven Protokol o jejím převzetí. 

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně v jedné obálce. Nabídka bude podána v uzavřené obálce
označené názvem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Vybudování alternativní kulturní scény – audio-video technologie  –
NEOTVÍRAT“.  
Obálka bude opatřena adresou uchazeče a uzavření obálky bude opatřeno podpisem oprávněné osoby
uchazeče.

Nabídky, které uchazeči doručí po skočení této lhůty, budou přijaty,  ale nebudou otevírány a  hodnoceny
a nebudou uchazečům vraceny.

Lhůta pro podání nabídky:
Výběrové řízení je vyhlášeno a započato dne 10.3.2011.
Nabídku uchazeč doručí  nejpozději dne 18.3.2011 do 12:00 hod.

Otevírání obálek s     nabídkami:  

Otevírání  obálek se uskuteční  dne 18.3.2010 ve 13.00 hodin souladu s § 71 zákona č.  137/2006 sb.
v zasedací místnosti, na adrese zadavatele Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, Jihlava 586 01.
Komise otevře obálky podle pořadového čísla a zkontroluje, zda:

a)    je nabídka zpracována v požadovaném jazyce;
b)   zda  jsou prohlášení uchazeče  podepsány oprávněnou osobou;
c)   nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích   podmínkách.
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Pro hodnocení nabídek zadavatel stanoví pověřenou osobu. Pověřená osoba provede také otevírání obálek.

Jednání při otevírání obálek a hodnocení nabídek jsou uzavřená, bez účasti zástupců uchazeče.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je stanovena na 120 kalendářních dnů. Počíná
běžet  okamžikem skončení  lhůty  pro podání  nabídek a končí  dnem doručení  oznámení  zadavatele  o
výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít
smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.

Bližší informace k zakázce
Bližší informace k zakázce je možné získat v  Tělocvičné jednotě Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, Jihlava 586
01 u zástupce  zadavatele: Eva Zuzaňáková, tel: 737 385 338.

Dodatečné informace

Uchazeč  si  může vyžádat dodatečné informace k zadávací dokumentaci výběrového řízení. V takovém
případě  zašle  žádost  písemně  na  adresu  zadavatele  Tělocvičná  jednota  Sokol  v Jihlavě,  Tyršova  12,
Jihlava 586 01. Žádost o dodatečné informace je možno zaslat tak, aby byla doručena nejpozději 14. 3.
2011.  Zadavatel  ve  lhůtě  1  dne  od  obdržení  požadavku  uveřejní  odpověď  na  www.  sokol  -  
jihlava  .estranky.cz   v sekci „Projekt kulturního sálu“. 

Hodnocení nabídek

Metoda hodnocení: 
- Pověřená osoba seřadí vzestupně nabídky dle hodnotícího kritéria „nejnižší nabídková cena“.  

V)         DALŠÍ   INFORMACE  

Akce bude spolufinancována z ROP NUTS II  Jihovýchod, prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst  a
venkovských sídel. Uchazeči berou na vědomí, že kdykoli po dobu 10 let od data předání díla jsou povinní
poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu smlouvy (vč. účetnictví a daňové
evidence). Uchazeč  se zavazuje k poskytnutí součinnosti pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro
poskytnutí dotace, zajištění publicity vyplývající z podmínek pro poskytnutí dotace. Dle paragrafu 2 e)
zákona č.  320/2001 Sb. O finanční  kontrole ve veřejné správě  je vybraný uchazeč  osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a kontrolním orgánům poskytne informace a doklady týkající se
dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu.

Uchazeč uvede v nabídce adresu pro písemný styk v průběhu výběrového řízení. Nebude-li na této adrese
doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. Za doručenou je zásilka
považována 2 pracovní dny od jejího odeslání. 

Výsledky výběrového řízení a výzva k podpisu smlouvy případně dodatku  s vítězným uchazečem budou
uchazečům zaslány do čtyř dnů ode dne hodnocení nabídek.

Právem zadavatele je výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu a to kdykoli v jeho průběhu do uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem. V případě zrušení VŘ nenese zadavatel jakoukoli zodpovědnost za 
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   Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku 
na dodávku audio-video technologie k projektu “ Vybudování alternativní kulturní scény“

Uchazeč (obchodní firma nebo název)

Sídlo (v  případě  fyzické  osoby  bydliště)
celá adresa vč. PSČ
Kontaktní adresa v rámci VŘ (v případě, že
je jiná než sídlo uchazeče)
Právní forma
Identifika ční číslo/DIČ
Číslo telefonu
Číslo faxu
Rodné číslo (pouze v případě, že uchazeč je
fyzická osoba)
Osoba  oprávněná  jednat  jménem
uchazeče
Statutární zástupce (-ci)

Bankovní spojení 
Osoba odpovědná za zpracování nabídky

Nabídková celková  cena bez DPH  
                                                              
                                                                   v Kč

DPH
                                                               
                                                                   v Kč

CELKOVÁ CENA S DPH
                                                       
                                                                   v Kč

Ceny jednotlivých položek:

Druh ceny Cena v Kč bez
DPH

Cena v Kč včetně
DPH (20 %)

Mixážní pult

Projektor 1   

Projektor 2

DVD rekordér 1

DVD rekordér 2

CELKEM   

V …………………., dne……………….                  Podpis……………………………………   
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Základní kvalifika ční předpoklady ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ                  Příloha č. 2 zadávací
dokumentace
Tímto prohlašuji, že níže uvedený uchazeč 

„…………………………………………………………………………………………..……...“ splňuje
všechny níže uvedené základní kvalifikační předpoklady: 
a)  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární  orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob  rovněž  vedoucí  této  organizační  složky;  tento  základní  kvalifikační  předpoklad  musí  dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního  orgánu,  a je-li  statutárním orgánem dodavatele či  členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby;  podává-li  nabídku či  žádost  o účast  zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
c)  nenaplnil  skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního
předpisu, 
d)  vůči  jeho  majetku  neprobíhá  insolvenční  řízení,  v  němž bylo  vydáno  rozhodnutí  o  úpadku  nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, 
e) není v likvidaci, 
f)  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele, 
g)  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h)  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální  zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
i)  nebyl  v posledních 3 letech pravomocně  disciplinárně  potrestán či  mu nebylo pravomocně  uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání
odborné  způsobilosti  podle  zvláštních  právních  předpisů;  pokud  dodavatel  vykonává  tuto  činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se
tento předpoklad na tyto osoby a 
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

V ………………….. dne ………………….. Název (obchodní firma) uchazeče,………………………….
IČ……………………………………………..

Jméno a podpis oprávněné osoby ........................................................................
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek ve výběrovém řízení
na dodávku  audio-video technologie k projektu “ Vybudování alternativní kulturní scény“

POŽADOVANÉ PARAMETRY AUDIO-VIDEO TECHNIKY

1. Mixážní pult:
mixážní pult 24 IN/4 stereo/L/C/R/GRP 1- 8/4x  Matrix/4x ST RET/8x 
AUX/ALT ST OUT/REC OUT/Meter Bridge LRC/Dir OUT/Mute GRP 1-4            1ks 

2. Projektor 1:
Full HD rozlišení 1920 x1200 , kontrast 7500 
: 1 , svítivost 7500 - 8000 Ansi , životnost lampy 5000 h, možné párování 
do 3D, kalibrace barev, single chip DLPR projector
LVDS DMDT with DarkChip3T, Full six-colour BrilliantColorT processing             1ks

3. Projektor 2:
rozlišení 1280 x 800 , kontrast 2000 : 1 , 
svítivost 3000 Ansi, životnost lampy 5000 h                  1 ks

4.  DVD rekordér 1:
Blu-ray/DVD player, vestavěný dekodér 7.1 
ch, Dolby True HD , 3xUSB , možnost instalace 2xHDD SATA, zvukové rozlišení 
192 Khz/24bit , hudební formáty (FLAC, Monkey's Audio APE, WAV/PCM, DTS, aj.)             1 ks

5. DVD rekordér 2:
Blu-ray/DVD player, vestavěný dekodér 7.1 
ch, Dolby True HD , 3xUSB , možnost instalace 2xHDD SATA, zvukové rozlišení 
192 Khz/24bit , hudení formáty (FLAC, Monkey's Audio APE, WAV/PCM, DTS, aj.)             1 ks
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