
 

 
 

 
 

č.j.ZUŠ/159/2019 Vyřizuje: Mgr.Vlasta Blažková                                V Lysé nad Labem 25 6.2019 

Skartační znak V10 

DOKUMENTACE PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU 

s názvem: 

„Dodávka koncertního akustického  klavíru“ 
 (dále jen: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka 

Právní forma zadavatele:  příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele:                 Školní náměstí 906, 289 22  Lysá nad Labem 

Zadavatele zastupuje:            Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka školy 

IČ zadavatele:                            67673457 

Druh zadávacího řízení:  dle § 27 v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) poptávkové řízení 

vedené mimo režim zadávacích řízení vymezených § 3 zákona. 

 

VÝZVA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 
K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A K PODÁNÍ NABÍDKY  

(dále jen: „výzva“) 

V pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v poptávkovém řízení mimo 

režim zadávacích řízení zákona, 

Vás tímto vyzývám 

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávky specifikovanou v této výzvě, která obsahuje veškeré zadávací podmínky.  

1. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele 

 

Základní identifikační údaje zadavatele 

Název veřejného zadavatele: Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka 

Stát, okres, obec: CZ,  Nymburk, Lysá nad Labem 

Ulice, číslo popisné, PSČ: Školní náměstí 906, 289 22  Lysá nad Labem 

IČ: 67673457 

DIČ: CZ67673457 

Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka školy 

Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku 

Jméno a příjmení: Libor Čapek 

Organizace, adresa sídla: Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka, 

Školní náměstí 906, 289 22  Lysá nad Labem 

Telefon: +420 721 075 169 

E-mail: capekmusic@seznam.cz 

 



 

 
 

 
 

 

2. Předmět zakázky  

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks koncertního akustického klavíru pro potřeby Základní 

umělecké školy Františka Antonína Šporka, určeného k výuce, k přípravě, nácviku a provedení 

uměleckých děl žáky. Dodávka zahrnuje:         

   

 Dodávku koncertního akustického klavíru  

 Dopravu, včetně přenosu a umístění ve zvoleném prostoru 

  Instalace klavíru na místě plnění 

 Uvedení do provozu, seřízení, naladění 

 Proškolení obsluhy 

 Záruční servis  

 Provedení minimálně tří návštěv servisního technika dodavatele v záruční době, v 

rámci kterých může zadavatel požadovat mj. kontrolu a úpravu regulace mechaniky 

nebo intonace kladívek, kontrolu a servis všech kluzných elementů a ložisek 

mechaniky. 

 

 

2.1.  Technické požadavky na předmět zakázky - hudební nástroj: 

● koncertní akustický klavír od renomovaného tradičního evropského výrobce – např. Petrof, 

August Förster, Bechstein, Steinway apod.  

● délka nástroje  214 - 220 cm 

● bílé klávesy - materiál na minerálním základě 

● půltóny ebenové dřevo 

● klaviatura od renomovaného evropského výrobce – např. Kluge apod. 

● evropská masivní rezonanční deska z horského smrku, nepřekližovaná 

● výhradně značková mechanika umožňující dynamické a barevné odlišení zvuku (např. 

Renner apod.) 

● 3 pedály 

● použití pouze kvalitních materiálů na struny (např. Röslau apod.), kladívka (např. Abel, 

Renner apod.) a ladicí kolíky (např. Klinke, Biene apod..). 

● prvotřídní kvalita zpracování nástroje 

● stálost ladění v závislosti na velkém vytížení 

● kvalitní nosný tón vyrovnaný ve všech polohách a v rejstřících, vyváženost a citlivost 

klaviatury 

● kvalitní dynamická škála v pružné reakci na způsob hry, zvuková barevnost 

● pozitivní zkušenosti s nástroji vybraného výrobce 

● 5 let záruka 

● možnost vyzkoušení nabízeného typu nástroje zadavatelem 



 

 
 

 
 

 

2.1.1  Návrh termínů a místa pro posouzení a vyzkoušení nabízených nástrojů 

Pro účely hodnocení nabídek musí uchazeč umožnit Zadavateli (hodnotící komisi) posouzení a 

vyzkoušení nabízených klavírů na místě u uchazeče a nabídnout Zadavateli alespoň tři termíny po 

1.9.2019, ve kterých bude možné nabízený nástroj vyzkoušet a posoudit. 

 

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Zadavatelem stanovená maximální hodnota této veřejné zakázky činí 1 239 670,- Kč bez  DPH. 

Zadavatel stanovuje, že uvedená předpokládaná hodnota je limitní a maximální. Nabídka s vyšší 

nabídkovou cenou bude vyřazena a účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Případné žádosti o 

vysvětlení zadávacích podmínek poptávkového řízení je možno zaslat na e-mail: 

capekmusic@seznam.cz, příp. tel.+420 721 075 169. 

  

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být zadavateli doručena výše uvedeným způsobem 

nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek 

poptávkového řízení může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení 

zadávacích podmínek poptávkového řízení, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů po 

doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení 

poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet. 

 

3. Závazné zadávací podmínky 

 

3.1. Místo plnění: Česká republika. Budova ZUŠ F.A.Šporka Lysá nad Labem. 
 

3.2. Doba plnění: do 31.10.2019 
  

3.3. Obchodní, technické a další podmínky nezbytné pro zpracování a podání nabídky:  

 

Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy v souladu s obchodními podmínkami na plnění 

veřejné zakázky, které zadavatel stanovil ve formě vzorového návrhu smlouvy (příloha č. 6 této 

výzvy).  

 

Návrh smlouvy musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje účastníka; finanční 

částky) a podepsaný účastníkem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem 

podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. 

Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.  

 

Uchazeč není oprávněn jakýmkoliv způsobem upravovat a měnit znění jednotlivých ustanovení 

vzorového návrhu smlouvy nebo doplňovat jiné než požadované údaje ve znění jednotlivých 

ustanovení návrhu smlouvy. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků 
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zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a může být důvodem pro vyloučení účastníka 

výběrového řízení. 

  

Vybraný dodavatel předloží před podpisem kupní smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo pojistný 

certifikát, na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Z předložených 

dokumentů bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění. Dodavatel splňuje tuto podmínku 

zadavatele, pokud má sjednané výše uvedené pojištění minimálně ve výši pojistného plnění 

odpovídající částce nabídkové ceny a doloží platnost pojistné smlouvy na dobu sjednaného termínu 

plnění zakázky, navýšenou o dalších deset dnů po smluvně sjednané době plnění. 
 

3.4. Požadovaná kvalifikace: 

a) Splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZVZ. Uchazeč splní základní způsobilost 

předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel 

splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou veřejným zadavatelem. Vzor čestného 

prohlášení tvoří přílohu této výzvy. 

b) Splnění profesní kvalifikace ve smyslu § 77 ZVZ. Doklad o oprávnění k podnikání ve vztahu 

k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) ve formě kopie.  

c) Ke splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení seznamu 

realizovaných zakázek, resp.  alespoň 3 dodávek obdobného charakteru jako je veřejná 

zakázka, tj. dodávka hudebního nástroje - klavíru -  za poslední 3 roky, každá nejméně ve 

výši 1 000 000 Kč bez DPH. 

 

d) Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích (zejména doklady k profesní 

kvalifikaci), čestná prohlášení doloží účastník v originále (čestné prohlášení k základní způsobilosti a 

seznam realizovaných zakázek). 

Zadavatel může vyloučit uchazeče poptávkového řízení, pokud uchazeč nesplní požadavky 

na kvalifikaci. 

 

Další informace k prokazování splnění kvalifikačních předpokladů  

 

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob (tzn. prostřednictvím poddodavatelů) 

Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti (s výjimkou profesní způsobilosti 

spočívající v doložení výpisu z obchodního rejstříku (nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 

právní předpis takový zápis do takové evidence vyžaduje)), požadované zadavatelem 

prostřednictvím jiných osob.  

 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 



 

 
 

 
 

 doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou (a to pouze výpis z 

obchodního rejstříku (nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis takový 

zápis do takové evidence vyžaduje), je-li v něm poddodavatel/jiná osoba zapsán/a, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán/a) 

 doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 

 doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou  

 písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 

dodavatele,  

 

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí: 

V případě, že byla kvalifikace dodavatele získána v zahraničí, prokazuje se takový dodavatel 

doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v takovém rozsahu, v 

jakém je požaduje zadavatel v případě této veřejné zakázky. 

 

3.5. Lhůta, místo a forma podání nabídek: 

 

Lhůta pro podání nabídek 23.7.2019 do 12:00 h. 

Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení, zasílají se doporučeně poštou na adresu: 

ZUŠ F.A.Šporka, Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem.  

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

 

Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce, viditelně označené heslem:  
 

„Dodávka koncertního akustického klavíru“ – NEOTEVÍRAT! 
 

Nabídka bude minimálně obsahovat: 

1. Krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru – příloha č. 1 této výzvy)  

Krycí list bude opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se 

způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem 

zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc musí být součástí nabídky, 

uložena za krycím listem nabídky).  

2. Doklady o splnění kvalifikace (viz bod 3.4. této výzvy)  

3. Podepsaný návrh smlouvy včetně příloh v souladu s obchodními podmínkami, které 

zadavatel předkládá ve formě vzorového návrhu kupní smlouvy jako součást podmínek 

výběrového řízení (příloha č. 6 této výzvy).  

4. Případné další přílohy a doplnění. 

 



 

 
 

 
 

Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho  nabídka 

nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za 

 důsledek vyloučení účastníka poptávkového řízení.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či 

 doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené 

 skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a 

 včas.  

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. 

 

3.6. Nabídková cena: 

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškerou činnost potřebnou k řádnému provedení celého předmětu 

veřejné zakázky dle této výzvy vč. příloh.  

Uchazeči jsou povinni zohlednit ve své nabídkové ceně veškeré předvídatelné okolnosti a 

podmínky, spojené s řádným plněním předmětu smlouvy, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu 

nabídky.  

Uchazeči vyčíslí v krycím listu celkovou nabídkovou cenu bez DPH, DPH a nabídkovou cenu 

včetně DPH. Uchazeči dále uvedou nabídkovou cenu v návrhu kupní smlouvy. 

3.7. Hodnotící kritéria pro zadání zakázky: 

 

      Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria - ekonomická výhodnost 

nabídky, přičemž zadavatel stanovuje následující  dílčí hodnotící kritéria: 

1. celková nabídková cena včetně DPH           30%                

2. kvalita nástroje - hudební projev, kvalita použitých materiálů, zpracování         70% 

3.7.1.Celková nabídková cena 

Celková nabídková cena bude hodnotící komisí hodnocena z absolutní výše předložené 

nabídkové ceny včetně DPH. Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady 

související s plněním veřejné zakázky v rozsahu této výzvy. 

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou s DPH obdrží 100 bodů a ostatní nabídky obdrží body dle vzorce: 

Nabídková cena nejvýhodnější nabídky 

Nabídková cena hodnocené nabídky  

Následně bude počet bodů dosažený každým uchazečem přepočten váhou kritéria (30%). 

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa 

x 100 



 

 
 

 
 

 

3.7.2. Hodnocení kvality nástroje 

V rámci hodnocení nabídek podle tohoto dílčího kritéria bude hodnotící komise po praktickém 

vyzkoušení hodnotit nabízené klavíry v hlediska úrovně naplnění dále uvedených subkritérií: 

a)   Plnost, kultivovanost a barevnost tónu - nejvyšší hodnocení získá nástroj s vyrovnanou         

                  barevnou škálou  

b) Preciznost mechaniky  - nejvyšší hodnocení získá nástroj s vyrovnaným, hladkým a precizním 

chodem mechaniky  

c) Široká dynamická škála  - nejvyšší hodnocení získá nástroj s možností největších dynamických změn  

Hodnotící komise bude hodnotit každý nabízený klavír z pohledu úrovně naplnění všech výše 

uvedených hledisek (subkritérií) významných pro kvalitu zvukového projevu nástroje. Každý člen 

komise zpracuje písemné hodnocení nabízeného nástroje a na základě toho přiradí každému 

zkoušenému hudebnímu nástroji přiřadí body.  

a) Plnost, kultivovanost a barevnost tónu - 0 až 20 bodů 

b) Preciznost mechaniky  - 0 až 20 bodů 

c) Široká dynamická škála  - 0 až 20 bodů 

Každému z klavírů přidělí body v rozsahu 0 (nejhorší) až 20 (nejlepší). Maximální bodová hodnota 

může činit u jednoho klavíru může činit až 60 bodů. 

 

Hodnotící komise sečte jednotlivá bodová ohodnocení, která nabídka získá v rámci všech dílčích 

hodnotících subkritérií a vynásobí váhou hodnotícího dílčího kritéria (70%).  

 

3.7.3. Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení bude provedeno tak, že zadavatel sečte u každého z uchazečů počty bodů získané za 

každé dílčí kritérium (nabídková cena a kvalita nástroje) způsobem uvedeným výše. Nabídka, která 

obdrží v součtu nejvyšší počet bodů, se umístí na prvním místě v pořadí, ostatní nabídky se pak umístí 

na dalších místech podle počtu obdržených bodů. 

 

3.8. Ostatní: 

 Otevírání obálek s nabídkami a posuzování nabídek je neveřejné. 

 Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu 

běhu zadávací lhůty. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky i bez uvedení důvodu, a to až do 

doby uzavření smlouvy. 



 

 
 

 
 

 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce 

uchazeče. 

 Zadavatel upozorňuje, že proti jeho postupu při zadávání této zakázky není možno podat 

námitky. 

 Zadavatel si vyhrazuje možnost od zakázky odstoupit bez udání důvodů. 

 Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

 Podáním nabídky nevznikají žádná práva uchazečů o zakázku uplatňovat vůči zadavateli 

jakékoliv nároky nebo požadavky. 

 Vybraný uchazeč není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o 

plnění předmětu veřejné zakázky třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 

Zadavatele. 

 Dokumentace je volně ke stažení jako příloha vyvěšené veřejné zakázky na internetových 

stránkách zadavatele. 

 Vybraný dodavatel bude následně zadavatelem vyzván k jednání o uzavření kupní smlouvy. 

 
 

3.9. Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovil dobu, po které je dodavatel vázán celým obsahem své nabídky:  90 dní. 
 

 

V Lysé nad Labem 25.6.2019 

 

 

................................................................     

 Mgr.Vlasta Blažková 

 ředitelka ZUŠ 

 

 

 

 

Přílohy:  

1. Krycí list nabídky  

2. Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů 

3. Čestné prohlášení dodavatele o základní způsobilosti  

4. Seznam zakázek obdobného charakteru  

5. Technické parametry 

6. Návrh Kupní smlouvy 

 

  



 

 
 

 
 

Příloha č.1                             KRYCÍ LIST NABÍDKY 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM:  

„Dodávka koncertního akustického  klavíru“  (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka  
Právní forma zadavatele:  příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele:                  Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem 

Zadavatele zastupuje:            Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka 

IČ zadavatele:                            67673457  DIČ: CZ67673457   ID datové schránky:  ybsmu29 

Druh zadávacího řízení:                             v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o  zadávání 

veřejných zakázek (dále: „zákon“) zadávací řízení nevymezené dle  ustanovení § 3 zákona a v souladu s Metodickým 

návodem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MÚ Lysá nad Labem. 

Pověřená osoba zadavatele:                        Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka            

UCHAZEČ 

Obchodní název a právní forma: …………………………………………….……………………………. 

Sídlo a adresa:……………………………………………..…………..…………………………………… 

IČ: …………………  

Tel:…………………….. E-mail:………………………..………….. 

 

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: 

Jméno: …………………………………...   Funkce:  ………………………   

Tel:…………………….. E-mail: ……………….. 

Kontaktní osoba uchazeče pro průběh soutěže: 

Jméno: ………………………………..….   Funkce:  ………………………   

Tel:…………………….. E-mail: ………………. 

                  „Dodávka koncertního akustického  klavíru“   

 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč  bez DPH:   ………………………… DPH (…%):      ……………. 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč včetně DPH:        ……………. 

________________________________________________________________________ 

 

V……………………………………………….. dne………………..……………… 

 

 

                                                       razítko a podpis…………………………………..…… 



 

 
 

 
 

Příloha č.2                    Čestné prohlášení dodavatele 

 o splnění kvalifikačních předpokladů 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY  S NÁZVEM:  

„Dodávka koncertního akustického klavíru“ 
 (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka  
Právní forma zadavatele:  příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele:                  Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem 

Zadavatele zastupuje:            Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka 

IČ zadavatele:                            67673457  DIČ: CZ67673457   ID datové schránky:  ybsmu29 

Druh zadávacího řízení:                             v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o  zadávání 

veřejných zakázek (dále: „zákon“) zadávací řízení nevymezené dle  ustanovení § 3 zákona a v souladu s Metodickým 

návodem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MÚ Lysá nad Labem 

Pověřená osoba zadavatele:                        Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka            

 

 

Obchodní název dodavatele:  

Adresa sídla dodavatele:  

IČ:  

Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního zástupce či odpovědné osoby:  

 

Já, níže podepsaný statutární zástupce či osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele zastupující 

výše uvedeného dodavatele v uvedeném poptávkovém řízení čestně prohlašuji, že jako dodavatel (případně 

i statutární orgán či osoby statutárního orgánu pro příslušná ustanovení) splňuji kvalifikační předpoklady 

stanovené zadavatelem ve vymezení kvalifikačních předpokladů uvedených v části 3.4. průvodní textové 

části zadávací dokumentace tohoto poptávkového řízení v uvedeném obsahu a rozsahu, které v případě, že 

budu jako vybraný uchazeč vyzván k uzavření smlouvy a k předložení dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace, před uzavřením smlouvy v termínu stanoveném zadavatelem prokážu v plném rozsahu a 

způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách. 

 

Zároveň tímto jako uchazeč čestně prohlašuji, že jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto 

veřejnou zakázku. 

 

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. 

 

 

 

V ………………………….. dne ………………           ………………………………………………………. 

         jméno a příjmení, podpis     



 

 
 

 
 

Příloha č.3                              

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti 
obdobně jako dle § 74 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen zákon") 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY  S NÁZVEM: 

„Dodávka koncertního akustického klavíru“ 
 (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka  
Právní forma zadavatele:  příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele:                  Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem 

Zadavatele zastupuje:            Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka 

IČ zadavatele:                            67673457  DIČ: CZ67673457   ID datové schránky:  ybsmu29 

Druh zadávacího řízení:                             v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o  zadávání 

veřejných zakázek (dále: „zákon“) zadávací řízení nevymezené dle  ustanovení § 3 zákona a v souladu s Metodickým 

návodem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MÚ Lysá nad Labem 

Pověřená osoba zadavatele:                        Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka            

Obchodní název dodavatele:  

Adresa sídla dodavatele:  

IČ:  

Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního zástupce či odpovědné osoby:  

Já, níže podepsaný statutární zástupce či osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele zastupující 

výše uvedeného dodavatele v uvedeném poptávkovém řízení čestně prohlašuji, že jako dodavatel (případně 

i statutární orgán či osoby statutárního orgánu obdobně pro příslušná ustanovení vymezená zákonem) 

splňuji základní způsobilost stanovenou zadavatelem v souladu s ust. § 74 odst. (1) zákona obdobně ve 

vymezení základní způsobilosti, že splňuji a nejsem dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 

trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle 

jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. 

 

V ………………… dne ………………           ………………………………………………………. 

        jméno a příjmení, podpis 



 

 
 

 
 

Příloha č.4                              

Seznam nejvýznamnějších zakázek obdobného charakteru 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM:  

„Dodávka koncertního akustického klavíru“ 
 (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka  
Právní forma zadavatele:  příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele:                  Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem 

Zadavatele zastupuje:            Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka 

IČ zadavatele:                            67673457  DIČ: CZ67673457   ID datové schránky:  ybsmu29 

Druh zadávacího řízení:                             v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o  zadávání 

veřejných zakázek (dále: „zákon“) zadávací řízení nevymezené dle  ustanovení § 3 zákona a v souladu s Metodickým 

návodem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MÚ Lysá nad Labem. 

Pověřená osoba zadavatele:                        Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka            

  

Název a 

 finanční hodnota zakázky 

v Kč bez DPH 

Popis a rozsah 

zakázky 

Objednatel 

zakázky 

Doba 

realizace 

zakázky od.... 

do..... 

Kontaktní osoba 

objednatele (telefon či e-

mail. adresa) 

     

     

     

     

     

     

 

V………………………………dne……………….. 

 

celé jméno…………………………   …………………………………………… 

                                                                                                         podpis oprávněné osoby 

 



 

 
 

 
 

Příloha č.5 

 

………………………………………    …………………………………… 

Datum zpracování nabídky         podpis 

Technické parametry 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM:  

„Dodávka koncertního akustického klavíru“ 
 (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

  

Obchodní název dodavatele:  

Značka výrobce: Identifikace výrobce klavíru 

Model: Přesná identifikace klavíru 

Popis parametru Splňuje ANO/NE 
Popis způsobu naplnění u 

nabízeného nástroje 

Nový nástroj  
 

Tři pedály  
 

Délka nástroje 214 – 220 cm  
Označení modelu a délka v cm 

Evropská rezonanční deska z masivního 

smrkového dřeva  - nepřekližovaná 
 

 

Struny z kvalitního strunového drátu  
výrobce 

Kladívka – materiál na minerálním základě  
výrobce 

Značková mechanika  
výrobce 

Količník min. 18 vrstev  
výrobce 

Půltóny – ebenové dřevo  
 

 

Poznámka: 

Uchazeči vyplní žlutá pole. V polích, kde je návodný text, jak políčko vyplnit (psáno kurzívou), odstraní tento 

text a uvedou požadovanou informaci či hodnotu 


