
 

Výzva k podání cenové nabídky  
 

Zadavatel: 
KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, Školní 3694/1, Prostějov 79601, IČO: 
05592178  
zastoupená Mgr. Barborou Kucsa Prágerovou, ředitelkou kina, tímto zasílá v souladu s 
pokynem Statutárního města Prostějova č. 1/2019, část čtvrtá (Zadávání zakázek malého 
rozsahu ve zvláštním režimu), čl. 12. 

 
výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na služby  

 
  

„Ochrana měkkých cílů -  
Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu“ 

 
 
Zakázka malého rozsahu je v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
1. Vymezení plnění zakázky 
Předmět  plnění:  
Vyhodnocení stávajícího stavu zabezpečení objektu: systémů technické ochrany,        
organizačních a režimových opatření, a fyzické ostrahy. Analýza vnitřních a vnějších           
rizik: Stanovení kontextu, Posouzení vnitřních a vnějších bezpečnostních rizik, Návrh          
na ošetření rizik z pohledu ochrany osob a majetku. 
 
2. Náležitosti nabídky 
Nabídka bude obsahovat: 

1. podepsané čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních       
předpokladů uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění            
pozdějších předpisů (vzor textu je přílohou č. 1 této výzvy) 

2. podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí služby, (příloha č. 2 této výzvy) 
3. emailový kontakt na uchazeče pro následnou komunikaci 
4. doklad o 3 zrealizovaných referenčních zakázkách podobného zaměření za uplynulé          

3 roky 
5. výpis z obchodního rejstříku 
6. živnostenské oprávnění odpovídající předmětu zakázky 

 
 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a zadavateli podána v písemné formě ve            
formě tištěného textu ve 3 kopiích. Ve stejném rozsahu budou dokumenty zaslány v digitální              
podobě na kontaktní email kino@metro70.cz. 
Celková cena bude zahrnovat veškeré náklady, které se mohou promítnout do fakturace            
předmětu dodávky (včetně dopravy). 
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3. Doba a místo plnění zakázky 
Doba plnění:  max. do 31. 8. 2019. 
Místo plnění: KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, Školní 3694/1, Prostějov           
79601, IČO: 05592178.  
 
4. Předpokládaná hodnota zakázky 
100.000,- Kč včetně DPH. 

5. Obchodní podmínky  
Zadavatel nebude v průběhu plnění dodávky poskytovat zálohy. Zadavatel se zavazuje          
uhradit dohodnutou cenu bankovním převodem po obdržení faktury do 14 dní. Faktury musí             
obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu. 
 
6. Způsobilost a kvalifikace 
Dodavatel je povinen prokázat, že pro plnění veřejné zakázky splňuje:  

● základní způsobilost dle § 75 ZZVZ 
- Čestné prohlášení dodavatele (vzor v příloze č. 1 Výzvy) o splnění základní            

způsobilosti; 
● profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ 
- Výpis z obchodního rejstříku 
- Živnostenské oprávnění odpovídající předmětu zakázky  

 
7. Místo a lhůta pro podání nabídek 
Nabídka musí být podána do dne 13. 6. 2019. V případě zaslání poštou se bere za doručení 
zásilky datum odeslání. 
Nabídky dodávejte doporučeně na adresu zadavatele - KINO METRO 70 Prostějov, 
příspěvková organizace, Školní 3694/1, Prostějov 79601, na obálku uveďte: Nerozlepovat, 
Nabídka „Ochrana měkkých cílů“. 
 

Účastníci budou o výsledku zadávacího řízení informováni elektronickou formou na emailové           
adrese účastníků.  
  
8.  Právo zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah zakázky a uzavřít smlouvu pouze na část             
zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel dosud neobdržel závazné písemné rozhodnutí MK            
(informace mu byla poskytnuta jen telefonicky a prostřednictvím webových stránek),          
vyhrazuje si právo odmítnout nabídku a možnost zadání zakázky zrušit. 
  
 
9. Hodnotící kritéria: 
Nejnižší nabídková cena – 80% 
Referenční projekty – 20% 
 
 
 
10. Další podmínky 
Účastník v souvislosti s předmětem smlouvy hrazené z veřejných prostředků souhlasí se            
zveřejněním smlouvy a jejího obsahu tak, jak je, na webových stránkách zadavatele a v              
 

 



 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb. (zákon o registru smluv) a tuto               
skutečnost bere na vědomí. 
Účastník podáním nabídky vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených          
v nabídce výhradně pro potřeby tohoto poptávkového řízení.  
Účastník je svou nabídkou vázán 90 dnů od data konce lhůty pro podání nabídek.  
 
 
 
V Prostějově dne: 
 
 
 
Mgr. Barbora Kucsa Prágerová 
ředitelka 

 
 


