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  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO KRNOV 
  794 01 KRNOV, NÁM. MÍRU 1/14 

 

 

 

Výzva k podání nabídek 
 
Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na Oprava kino-rámu, doplnění pochozích 
lávek kino-rámu a výměna projekčního plátna v Kině Mír 70 Krnov, náměstí Míru 1/14, 794 01 Krnov 
(dále jen „dílo“). 
 
1) Identifikační údaje zadavatele: 

Název: Městské informační a kulturní středisko Krnov  
Sídlo: náměstí Míru 1/14, PSČ 794 01, Krnov 
Zastoupeno: Ing. Petra Manczalová, ředitelka organizace 
IČ: 00601179 
DIČ: CZ00601179 
Bankovní spojení: 1845359319/0800 

 
2) Název zakázky: 

Poptávka – cenová nabídka „Oprava kino-rámu, doplnění pochozích lávek kino-rámu a výměna 
projekčního plátna v Kině Mír 70 Krnov“. 

 
3) Předmět a popis zakázky: 

Předmětem zakázky je dodání, instalace a oprava kino-rámu, doplnění pochozích lávek kino-
rámu a výměna projekčního plátna v Kině Mír 70 Krnov (bližší specifikace a rozsah viz 
dokumentace – popis prací a slepý rozpočet) 
 
 

4) Specifikace: 
 

Záruční doba je požadována v délce min. 24 měsíců. 
 
 
PROHLÍDKA PROSTOR (VYMĚŘENÍ) JE NUTNÁ PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. 

 
Prohlídka prostor Kina Mír 70 Krnov se uskuteční dne 8. 8. 2018 od 9:00 – 12:00 hodin, po 
předchozí domluvě. 
Kontaktní osoba je Pavel Tomešek (776 593 984, tomesek@mikskrnov.cz). 

 
 
Doba a místo realizace zakázky: 

 
Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 6. 9. – 13. 9. 2018. Místem plnění zakázky je 
provozovna zadavatele Kino Mír 70 Krnov, náměstí Míru 1/14, Krnov 794 01  

 
5) Lhůta a místo podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek je do 20. 8. 2018, do 12:00 hodin. 
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.  
Nabídky je možné podávat osobně p. Mojžíšové nebo p. Procházkové, v pracovní dny od 8 do 14 
hodin nebo poštou na adresu zadavatele Městské informační a kulturní středisko Krnov, 
příspěvková organizace, náměstí Míru 1/14, 794 01 Krnov. 
Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, která bude doručena v 
řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Oprava kino-rámu, doplnění obslužných 
lávek kino-rámu a výměna projekčního plátna v Kině Mír 70 Krnov“ a nápisem „Neotevírat“. 
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6) Kontaktní osoba zadavatele: 
Kontaktní osobou zadavatele je ředitelka Ing. Petra Manczalová,  
email: manczalova@mikskrnov.cz, tel: +420 776 593 903 

 
 
7) Zadávací lhůta: 

Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu 3 měsíců od podání nabídky.  
 
8) Způsob zpracování nabídky: 

Nabídka musí obsahovat ceny v Kč.  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako 
cena maximální a nepřekročitelná. 
Nabídka bude mít strukturu členění v následujícím pořadí a bude obsahovat:  
- identifikační údaje uchazeče (vč. telefonického a e-mailového spojení, adresy a kontaktní 
osoby) 
- čestné prohlášení v rozsahu dle přílohy č. 1 podepsané oprávněnou osobou 
- krycí list nabídky dle přílohy č. 2 včetně slepého rozpočtu podepsané oprávněnou osobou  
- čestné prohlášení uchazeče o neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného řízení v rámci 
veřejné zakázky dle přílohy č. 3 
- technický list projekčního plátna 
- dokumentace k prováděným pracím 
- výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie), je-li tam žadatel evidován 
- doklad o oprávnění k podnikání např. výpis ze živnostenského rejstříku (prostá kopie) 

 
Všechny části nabídky budou sešity v jedné pevné vazbě. 
Smlouva bude uzavřena s vítězným uchazečem po oznámení výsledků výběrového řízení 
zadavatelem. Zaslané nabídky zůstávají archivovány u zadavatele a nejsou uchazečům vráceny. 

 
9) Hodnocení nabídek: 

Hodnoticím kritériem je nabídková cena bez DPH dle jednotlivých položek poptávky. 
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. 

 
10) Nejedná se o veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“). Pokud zadavatel chce některá ustanovení zákona 
použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje 
analogicky, jako dle zákona. 

 
11) Jazyk nabídky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 
 
12) Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zadávací řízení zrušit. 
 
 
 
V Krnově dne 26. července 2018  
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