KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové
IČ: 275 04 689, DIČ: CZ27504689
Vyřizuje:
Ing. Hana Hanzlová
Telefon:
495 514 590
e-mail:
ekonom@klicperovodivadlo.cz

Naše značka: 03/2018

V Hradci Králové dne 24.5.2018

Výzva – zadávací dokumentace
V souladu s ustanovením § 31 ve spojení s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném a účinném znění (dále jako „zákon“), v zájmu uzavřít smlouvu o předmětné zakázce, Vás
vyzýváme jako možného dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 03/2018 s
názvem:
DODÁNÍ A IMPLEMENTACE EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU,
WEBOVÝCH PORTÁLŮ A FERMANŮ - SOFTWARE
1. Zadavatel:
Klicperovo divadlo o.p.s.
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u
KS Hradec Králové pod sp. zn. O 142
Zástupce: Ing. Eva Mikulková, ředitelka
Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové
IČ: 27504689
DIČ: CZ27504689
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 35-7066770237/0100
Kontaktní osoba:

Martin Sedláček, tel: 602 295 676, e-mail: pr@klicperovodivadlo.cz
Ing. Hana Hanzlová, tel: 495 514 590, e-mail: ekonom@klicperovodivadlo.cz

(dále jen „KD“ nebo „zadavatel“)

2. Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace jednotného ekonomického
informačního systému – softwaru a webových portálů pro evidenci a schvalování objednávek a smluv a
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tvorbu a zveřejňování fermanů a jejich vzájemné on-line propojení, postupně dle několika na sebe
navazujících etap, a to v oblastech:
Webový portál A on-line propojený s ekonomickým informačním systémem - softwarem pro tvorbu a
zveřejňování fermanů = I. ETAPA
Předpokládaná licence pro 50 uživatelů s možností budoucího rozšíření
požadované funkce:
- tvorba a automatické generování měsíčních, týdenních a denních fermanů, souhrnných i podle
jednotlivých scén nebo osob
- plánování osob na zkoušky a představení vč. kontroly duplicitního naplánování
- notifikace při zadávání změn.

Webový portál B on-line propojený s ekonomickým informačním systémem - softwarem pro evidenci a
schvalování smluv a objednávek = II. ETAPA
Předpokládaná licence pro 20 uživatelů
požadované funkce:
- evidence smluv
- komunikace s datovou schránkou vč. archivace přijatých zpráv
- evidence objednávek a propojení s evidencí faktur v účetnictví, schvalování objednávek vč.
možnosti nastavení různých scénářů pro jednotlivé druhy objednávek

Ekonomickým informačním systémem – software = III. ETAPA
Předpokládaná licence pro 8 uživatelů
požadované funkce:
- evidence přijaté a odeslané pošty
- vedení účetnictví
- rozpočetnictví
- účetní kalkulace
- fakturace
- výkaznictví
- platební styk vč. pokladen
- evidence majetku a inventarizace
- skladové hospodářství
- evidence a výkazy DPH
- evidence výroby
-

komunikace se systémem Colosseum na úrovni hotovostního a bezhotovostního prodeje
vstupenek, předplatného a zboží
komunikace se mzdovým systémem Avensio.

Uživatelskou licencí se rozumí počet současně pracujících uživatelů.
Harmonogram předmětu zakázky
Popis

zahájení

ukončení

I. ETAPA = Webový portál A on-line propojený s ekonomickým informačním systémem softwarem pro tvorbu a zveřejňování fermanů
2

A) zpracování předimplementační analýzy

do 5 dnů ode dne
účinnosti smluv

B) nasazení licence a nastavení a customizace dle dílčí
předimplementační analýzy

do 30 dnů ode dne
účinnosti smluv

C) školení základů obsluhy

1.8.2018

D) zahájení ostrého provozu

20.8.2018

17.8.2018

II. ETAPA = Webový portál B on-line propojený s ekonomickým informačním systémem softwarem pro evidenci a schvalování smluv a objednávek
A) zpracování předimplementační analýzy

do 5 dnů ode dne
účinnosti smluv

B) nasazení licence a nastavení a customizace dle dílčí
předimplementační analýzy

do 30 dnů ode dne
účinnosti smluv

C) školení základů obsluhy

1.11.2018

D) zahájení ostrého provozu vč. zajištění asistence –
technické podpory

19.11.2018

16.11.2018

III. ETAPA = Ekonomický informační systém – software
A) zpracování předimplementační analýzy

1.10.2018

B) čtení a předání předimplementační analýzy
C) nastavení dle předimplementační analýzy

31.10.2018
1.11.2018

D) customizace

14.12.2018

E) převody dat

1.1.2019

F) zahájení ostrého provozu vč. zajištění asistence –
technické podpory

1.1.2019

G) školení základů obsluhy

31.3.2019

3. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
„Asistence – technická podpora“ bude probíhat po dobu 3 měsíce od zahájení „ostrého“ produktivního
provozu s dohledem uchazeče a její cena bude zahrnuta do ceny jednotlivých etap.
„Školení pro uživatele“ nabízeného řešení (tj. pracovníky zadavatele) tak, aby všichni uživatelé byli schopni
řádně užívat instalované, implementované, customizované a integrované nabízené řešení pro účely jeho
provozu a údržby včetně poskytnutí asistence při zahájení ostrého provozu. Školení musí být provedeno
před zahájením ostrého provozu. Místem školení je sídlo zadavatele.
Dodání licence k výkonu práva užít autorská díla (počítačové programy, databáze aj.) a jiné duševní
vlastnictví zhotovitele, které bude dodáno v rámci předimplementace nebo pro účely předimplementace
vytvořeno, a to na základě samostatné licenční smlouvy (nebo jako součást smlouvy o dílo).
Uchazeč uvede přehled veškerých licencí, které v rámci plnění poskytuje, včetně odůvodnění zvolené
licenční nabídky. V této příloze také popíše licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny
v počtu licencí, nabízený typ a verze licencí a jiných dokumentů k systému (např. dokumentace apod.)
Servis na základě servisní smlouvy po dobu trvání 1 rok po ukončení implementace nabízeného řešení tj. od
okamžiku úspěšného provedení závěrečné akceptace řešení (po skončení zkušebního provozu a
protokolárního předání díla bez závad). Jedná se především o vývoj nových verzí v souladu s platnou
legislativou, helpdesk, oprava chyb v aplikacích, upgrade ostatních dodaných SW komponent nutných
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k provozu nabízeného předmětu plnění atd. podporu programového vybavení, vývoj a implementaci
programového vybavení na zakázku.
Rovněž práce a služby nezbytné pro plnění předmětu zakázky, které nejsou v zadávací dokumentaci
výslovně uvedeny, ale uchazeč jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
Customizace – programové úpravy v rozsahu sjednaném v předimplementační analýze, jsou-li dle
odborného zhodnocení uchazeče pro účely zadavatele zapotřebí a udělení zadavateli oprávnění k výkonu
práva užít tyto customizace.
Provedení migrace dat, která mají souvislost s počátečními stavy, případně převáděnými měsíčními obraty
ze současného účetního software Helios Fenix.
Provádět konzultace nespadající pod technickou podporu nebo údržbu.
V případě potřeby osobní zásah nebo asistence zaměstnance dodavatele na pracoviště zadavatele a
případně odstraňování vady produktu vzniklé z důvodů na straně zadavatele.

4. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 31. 5. 2018. Sraz zájemců o prohlídku je v 9,00 hod. před
Klicperovým divadlem o.p.s., Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové. Kontaktní osobou pro prohlídku místa
plnění je Martin Sedláček, tel.: 602 295 676.
Svoji účast na prohlídce místa plnění uchazeč potvrdí zápisem do prezenční listiny.

5. Termín plnění a místo plnění:
Termín zahájení provádění díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smluv.
Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 31.3.2019.
Jednotlivé fáze budou realizovány dle harmonogramu předmětu zakázky zadavatele, jehož specifikace je
uvedena v této výzvě v části 2. Předmět zakázky.
Místem plnění je Klicperovo divadlo o.p.s., Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové.

6. Kvalifikační předpoklady uchazeče:
Uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, je povinen
splnit způsobilost v následujícím rozsahu:



základní způsobilost v rozsahu vyplývajícím ze vzorového čestného prohlášení o splnění základní
způsobilosti uvedeného v příloze č. 2 této výzvy – k prokázání této základní způsobilosti je možné
použít tohoto vzorového čestného prohlášení,
příslušnou profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud příslušný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a dále
dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
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zakázky, pokud příslušný právní předpis takové oprávnění vyžaduje (tj. výpis ze Živnostenského
rejstříku ČR, popř. v minulosti vydané živnostenské listy) s tím, že do nabídky stačí předložit prosté
kopie dokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
splnění technický kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením alespoň 1 dokončené
zakázky se stejným charakterem a rozsahem plnění jako je předmět této veřejné zakázky včetně
uvedení předmětu, ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a kontaktu na něj, a to
za posledních 5 let před zveřejněním této výzvy. Součástí referencí požadujeme i reference na
dodávku fermanů.

Vítězný uchazeč může být před uzavřením smlouvy vyzván zadavatelem k předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií veškerých dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti.
V případě, že bude uchazeč zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti a uchazeč tyto nepředloží, neposkytne tak
zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, kdy v takovém případě může být vyzván
k uzavření smlouvy uchazeč, který se umístil jako další v pořadí.
Požadovanou kvalifikaci (způsobilost) lze prokázat také platným certifikátem vydaným v rámci schváleného
systému certifikovaných dodavatelů (§ 234 a násl. zákona), popř. platným výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 a násl. zákona) s tím, že zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Výše uvedené neplatí v případě, že pokud právní předpisy v zemi sídla uchazeče obdobnou profesní
způsobilost nevyžadují.

7. Prezentace navrhovaného řešení
Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení nabídek uchazečů vyzvat uchazeče k prezentaci nabízeného
řešení z hlediska vlastností nabízeného řešení a způsobu plnění minimálních požadavků zadavatele.
Zadavatel bude po uchazečích požadovat prezentaci nabízeného řešení, které prokáže dodržení požadavků
na funkcionalitu řešení.
Termín takové prezentace určí hodnotící komise. V případě, že hodnotící komise rozhodne o prezentaci,
určí termín a vyzve uchazeče k účasti nejpozději 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem
prezentace, a to na e-mailovou adresu uchazeče, která bude uvedena v nabídce uchazeče. V případě, že
hodnotící komise rozhodne o předvedení, rozhodne o vyloučení uchazeče z dalšího řízení, pokud nesplní
níže uvedené požadavky na prezentaci plnění funkcionalit nabízeného řešení.
Odmítnutí prezentace nabízeného řešení uchazečem bude zadavatelem posuzováno jako nesplnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a takovýto uchazeč ze zadávacího řízení
vyloučen.
Prezentace nabízeného řešení bude organizována následujícím způsobem:
o Prezentovat bude moci pouze uchazeč, který prokáže splnění kvalifikace a jehož nabídka bude
úplná.
o Doba prezentace je u každého uchazeče omezena na max. 60 min. Do této doby se nepočítá čas
potřebný na přípravu technických prostředků k prezentaci.
o Z prezentace bude vyhotoven protokol o konání prezentace, který bude na závěr jednání podepsán
ze strany zástupce uchazeče a hodnotící komisí.
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8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky
a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, tj. nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče
související s realizací veřejné zakázky a se splněním všech dalších povinností uchazeče (např. vedlejší
náklady, cestovní náklady do místa plnění apod.) včetně dopravy do místa plnění dle požadavků na realizace
předmětu plnění dle této zadávací dokumentace a dle platných předpisů.
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění:
 celková smluvní cena díla v Kč bez DPH;
 vyčíslená příslušná DPH;
 celková smluvní cena díla v Kč vč. DPH.
Nabídková cena díla bude zpracována a předložena rovněž ve formě ocenění položkového rozpočtu.
Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou
výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění zahrnout do ceny.
Veškeré položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění. Všechny položky
rozpočtu tak musí být oceněny, tzn., že zadavatel nebude akceptovat položky oceněné 0 Kč, stejně tak
nebude za řádné ocenění považováno, pokud uchazeč v rámci ocenění položkových rozpočtů uvede např.
„zdarma“, „v ceně“ či jiné obdobné formulace.
Nabídková cena je neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky bude uvedena na krycím listu nabídky a
zároveň v návrhu smlouvy, a to v členění bez DPH, s vyčíslenou DPH a včetně DPH a současně v členění na
jednotlivé etapy. V případě rozporů mezi údaji na krycím listu nabídky a v návrhu smluv, bude rozhodný
údaj v návrhu smlouvy.
Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem
výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena) a v krycím listu nabídky a návrhu smluv
o plnění předmětu zakázky.

9. Obchodní, platební a další smluvní podmínky:
Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě:
- smlouvy o dílo,
- servisní smlouvy a
- licenční smlouvy nebo přílohy Smlouvy o dílo s licenčním ujednáním
(dále jen „smlouvy“)
uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem jako dodavatelem. Návrhy smluv musí být v souladu se
zadávací dokumentací a platnou legislativou ČR a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní
podmínky.
Uchazeč předloží do nabídky jeden stejnopis návrhu smluv na plnění veřejné zakázky podepsané
oprávněným zástupcem (zástupci) uchazeče. V případě, že by uchazeč považoval za vhodné smluvně
rozdělit plnění veřejné zakázky jiným způsobem, může tak učinit.
Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou.
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Lhůty plnění:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smluv.
Předpokládaný průběh veřejné zakázky: dle harmonogramu předmětu zakázky zadavatele, jehož
specifikace je uvedena v této výzvě v části 2. Předmět zakázky.
Záruční doba díla bude sjednána na 24 měsíců a bude se vztahovat rovněž na veškerý software, včetně
práva zadavatele na poskytování nových verzí software. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního
ukončení zkušebního provozu a předání předmětu plnění do rutinního provozu. Dodavatel zodpovídá za
vady dodávky po celou záruční dobu.
Zadavatel nebude poskytovat uchazeči žádné zálohové platby.
Cena za dílo je splatná vždy po jednotlivých etapách předmětu zakázky zpětně po řádném dokončení díla tj.
bez vad a nedodělků na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den
podpisu předávacího protokolu. Součástí faktury bude podepsaný protokol o předání díla a dodací list
s podrobným rozpisem jednotlivých fakturovaných etap.
Doba splatnosti faktury 21 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli.
Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit
jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která
vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech,
zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního
dodání daňového dokladu zhotovitelem.
Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem
stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21
kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
Nesmí být uvedena sankce v podobě smluvního úroku z prodlení nebo smluvní pokuty v případě
nezaplacení faktury větší než 0,1 % z fakturované částky (vč. DPH).
Musí být uvedena sankce za nesplnění termínu realizace dle jednotlivých etap veřejné zakázky ve výši
5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že musí být zároveň uvedeno, že smluvní pokutou není
dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
Smlouvy bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počne běžet od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Do návrhu smluv musí být doslovně převzato toto ustanovení (s tím, že „zhotovitel“ je možné nahradit
jiným označením smluvní strany):
„Jestliže ze zadávací dokumentace k dotčené veřejné zakázce z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů
pro provedení plnění veřejné zakázky vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu
plnění veřejné zakázky nebo jeho části, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti z hotovitele jsou součástí obsahu
závazkového vztahu založeného touto smlouvou a sjednané celkové smluvní ceny a zhotovitel je povinen je
v plném rozsahu dodržet.“

Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) Zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
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Návrh smlouvy musí být rovněž zpracován v souladu s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU č.
2016/679. Pokud zpracování osobních údajů vyplývá ze smlouvy, musí tato obsahovat konkrétní ustanovení
včetně kvalifikovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Smlouvy budou podepsány oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání právnické či
fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených. Nabídka, která bude obsahovat
nepodepsanou smlouvy, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek výběrového řízení.
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem
smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé,
kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů,
v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech
k podpisu určených).
V případě řádného nedodržení výše uvedených podmínek bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč
vyloučen z účasti ve výběrovém řízení (zejména například v případě neuvedení požadované záruky za jakost
nebo nepodepsání návrhů smluv oprávněným zástupcem uchazeče).

10. Požadavky na obsah nabídky:
Nabídka bude obsahovat (zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturovaná následujícím způsobem):
 krycí list nabídky (příloha č. 1);
 doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
 doklady prokazující splnění základní způsobilosti např. čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti (příloha č. 2) podepsané oprávněným zástupcem uchazeče;
 doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů;
 podrobný popis nabízeného řešení dle požadavků zadavatele:
- dodavatel uvede HW požadavky na serverovou a klientskou část SW;
- u licencí bude uvedeno, zda se jedná o stávající licenci v majetku zadavatele nebo
novou licenci dodávanou v rámci veřejné zakázky, uchazeč uvede přehled
veškerých licencí tak, jak je požadováno ve specifických podmínkách zadávací
dokumentace;
- návrh detailního časového harmonogramu realizace díla;
- návrh metodiky řízení projektu;
 položkový rozpočet sestavený dle jednotlivých etap;
 ceník, kterým se bude po dobu trvání zakázky řídit cena služby neuvedené v položkovém rozpočtu;
 doplněné návrhy smluv tj. Smlouva o dílo, Servisní smlouva případně Licenční smlouva nebo přílohy
Smlouvy o dílo s licenčním ujednáním podepsané oprávněným zástupcem uchazeče, popř. zástupci
uchazeče, jehož nedílnou přílohou bude cenová nabídka podepsaná oprávněným zástupcem
uchazeče;
 případné další přílohy nebo doplnění nabídky, pokud je uchazeč může uvést nebo které považuje za
významné v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky a nejsou obsaženy v předchozích
bodech.
V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené požadované doklady (dokumenty) nebo údaje, tak
uchazeč může být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána do jednoho svazku,
aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou
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vzestupnou řadou čísel. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v
omyl. Nabídka bude vypracována v českém jazyce.

11. Přístup k zadávací dokumentaci:
Tato výzva, která je zároveň i zadávací dokumentací, je včetně všech příloh ke stažení na webové adrese
zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b724e8fa-ed40-415b-8de2-0919cca421fc.

12. Lhůta pro podání nabídky:

do 6. 6. 2018 do 12,00 hodin

Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

13. Způsob podávání nabídek:
Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě, osobně na sekretariát divadla nebo doporučeně poštou,
v uzavřených obálkách označených „DODÁNÍ A IMPLEMENTACE EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU, WEBOVÝCH PORTÁLŮ A FERMANŮ - SOFTWARE“ a jménem uchazeče. Obálky musí být na
uzavření opatřeny razítkem nebo podpisem uchazeče.
Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou doporučeně na
adresu KLICPEROVO DIVADLO o.p.s., Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové, nebo osobně na sekretariát
divadla v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin.
Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je v případě doručení osobně rozhodující otisk podacího
razítka podatelny zadavatele a v případě doručení poštou je za rozhodující považován okamžik převzetí
zásilky adresátem.

14. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč vč. DPH při splnění všech požadavků
stanovených zadavatelem s tím, že jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.
V případě, že podá nabídku jen jeden dodavatel (uchazeč), může mu být zadána veřejná zakázka, je-li
nabídková cena obsažená v jeho nabídce přiměřená a bude-li jeho nabídka splňovat podmínky dle této
výzvy - zadávací dokumentace.

15. Další podmínky a informace:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky této výzvy bez udání důvodu, a to až do
uzavření smlouvy. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.
Nabídky podané po termínu a nabídky neúplné, stejně jako nabídky uchazečů, kteří nesplnili všechny
požadavky stanovené zadavatelem, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny a uchazeči ze zadávacího řízení
vyloučeni. O vyloučení budou uchazeči písemně informováni.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.
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Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od předmětné smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
výběrového řízení.
Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
Podáním nabídky uchazeč přijímá všechny podmínky této výzvy vč. jejích příloh.

16. Seznam příloh:
Příloha č. 1
krycí list nabídky
Příloha č. 2
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Děkujeme za podání nabídky a účast ve výběrovém řízení.

S pozdravem

Ing. Eva Mikulková
ředitelka
KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
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