
 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

Zadavatel: KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace 
Školní 3694/1, Prostějov 79601, IČO: 05592178 

zastoupené Mgr. Barborou Kucsa Prágerovou, ředitelkou 
předkládá 

 
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku: 

„E-cinema pro Metro 70“ 
 

Podle § 27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) 
jedná se o zakázku malého rozsahu, která je vyhlášena v souladu s § 6 zákona. 
V zadávacím řízení této veřejné zakázky se v souladu s § 31 zákona 134/2016 Sb. 

nepostupuje podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy tak zadavatel v této Výzvě 
přímo stanoví konkrétním odkazem na příslušné ustanovení zákona. 

 
INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Zadavatel: KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace 
IČO: 05592178 
právní forma: příspěvková organizace 
sídlo: Školní 3694/1, Prostějov, 79601 
statutární zástupce: Mgr. Barbora Kucsa Prágerová 
bankovní spojení: 115-3908390217/0100 
zástupce ve věci předmětu a plnění zakázky: Mgr. Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka 
telefon, e-mail: +420 582 329 641, reditelka@metro70.cz 
osoba odpovědná ve věcech zadávacího řízení:  Mgr. Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka 
telefon, e-mail: +420 582 329 641, reditelka@metro70.cz 
 
1. Vymezení plnění zakázky 
Předmětem zakázky je pořízení nového, nepoužitého digitálního projektoru pro potřeby kina 
Metro 70, který bude využíván v prostoru foyer kina v alternativním variabilním projekčním 
prostoru, v letních měsících pak v exteriérech ve formě mobilního letního kina, dále pak 
pořízení 2 ks projekčních pláten - jedno rolovací pro interiérové užití, jedno mobilní pro 
exteriérové užití. 
 
Položkový přehled minimálního požadovaného vybavení a výbavy je vymezen v kapitole 6 
„Technické specifikace“. Jednotlivé položky jsou uvedeny v Položkovém přehledu, který je 
součástí zadávací dokumentace a definuje minimální technologické požadavky na dodané 
technologie. 
 
Poptávaný projektor bude mít dva objektivy, jeden pro interiérové, jeden pro exteriérové užití, 
detailní parametry jsou uvedeny v kapitole 6 Technické specifikace a v Položkovém 
přehledu. Bude připevněn na stropě a odbavován z odbavovacího zařízení umístěného ve 
vzdálenosti cca 10 m. 
 
Rolovací plátno bude dodáno včetně ovládacích prvků, součástí dodávky je i instalace v 
místě užívání, plátno, bez perforace, kotvení na strop, bílá matná barva boxu, s rádiovým 
dálkovým ovládáním. 
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Mobilní plátno bude dodáno včetně skládacího rámu. Rám bude zavěšen na stěnu budovy a 
ukotven v zemi. Součástí dodávky bude i skladovací obal na plátno i rám. 
 
 
Kino disponuje blu-ray přehrávačem a zvukovým systémem (set JBL 2x PRX 812W + 1x 
PRX 818XLFW L), součástí instalace bude i propojení stávajících komponentů s novým 
projektorem a vyzkoušení jak interiérové, tak exteriérové instalace. 
 
Dodávka bude rozdělena na dvě fáze (blíže specifikováno v příloze č.5 Položkový přehled)  

I. fáze: projektor a externí plátno, 
II. fáze: interní plátno   

 
2. Náležitosti nabídky 
Nabídka bude obsahovat: 
1. podepsaný návrh smlouvy o dílo, (příloha č. 1 této výzvy) 
2. podepsané čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních 
předpokladů uvedených v zákoně (vzor textu je přílohou č. 2 této výzvy) 
3. doklad o 3 zrealizovaných referenčních zakázkách podobného zaměření za uplynulé 3 
roky 
4. výpis z obchodního rejstříku 
5. živnostenské oprávnění odpovídající předmětu zakázky 
 
Dále pak bude obsahovat: 
- oceněný položkový přehled požadovaného vybavení a výbavy vymezený v technických 
specifikacích dle článku 6. této výzvy ( příloha č.5) 
- závazný návrh ceny dodávky 
- kontakt na osobu oprávněnou jednat za účastníka ve smluvních věcech zakázky 
a kontakt na osobu oprávněnou jednat za účastníka ve věcech technických (jméno, 
telefon a e-mailová adresa), 
 
Účastník použije vzor Smlouvy o dílo, který doplní. Jiné změny návrhu Smlouvy o dílo nejsou 
přípustné. 
Cena za dodávku bude uhrazena ve dvou částkách/úhradách, první za I. fázi dodávky, druhá 
za II. fázi dodávky, vždy jednorázově po doručení daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zpracovatelem. Podmínkou úhrady faktury je předávací protokol podepsaný 
zadavatelem. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení zadavateli. Faktury musí obsahovat 
všechny náležitosti daňového a účetního dokladu. 
 
3. Doba a místo plnění zakázky 
Doba plnění: max. do 5.7. 2019 dodání technologie pro instalaci letního kina (projektor + 
exteriérové plátno, příslušenství), do 31.7.2019 dodání technologie potřebné pro interiérovou 
variantu (interiérové rolovací plátno, příslušenství) 
Místo plnění: KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, Školní 3694/1, Prostějov 
79601, IČO: 05592178. 
 
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
496 000,- Kč včetně DPH 
 



 

 

 

 
5. Způsob zpracování ceny zakázky a požadavky na platební podmínky 
Cenová nabídka bude obsahovat návrh ceny dodávky a bude zahrnovat veškeré náklady 
související s dodávkou, včetně případných transakčních a dalších souvisejících poplatků a 
nákladů na dopravu, zprovoznění a nezbytné zaškolení uživatele. 
Cena dodávky bude uvedena v členění: cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně 
DPH. Cena bude nabídnuta jako maximální. 
Pokud bude nabídková cena nižší o 25 procent než předpokládaná nabídková cena, bude 
nabídka automaticky vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Pokud nabídka 
přesáhne předpokládanou hodnotu zakázky, bude vyřazena pro překročení nabídkové ceny. 
 
6. Technické specifikace 
Technika bude pro užívání zadavatelem umístěna v prostoru foyer v segmentu vymezeném 
závěsem (viz příloha č.3). 
 
Plátno bude umístěno na kratší straně takto vymezeného projekčního prostoru, poptávaná 
varianta je plátno rolovací, jež je možné mimo dobu použití skrýt. Vzdálenost plátna od 
projektoru je cca 10 m. 
Pro exteriérovou variantu je poptáváno samostatné závěsné plátno o šířce min. 7m, 
vzdálenost od projektoru 25 m. 
Projektor musí být schopen dostatečně plnit svou funkci jak v interiéru, tak v exteriéru ve 
variantě letního kina, proto zadavatel poptává výměnné objektivy. 
 
Položkový přehled s minimálními technickými požadavky je obsažen v Položkovém přehledu 
(příloha č. 5). 
 
Pro účastníky zadávacího řízení se 3.6.2019 v 11:00 uskuteční schůze v místě realizace, 
která bude sloužit k seznámení se s poptávkou a další názorné specifikaci prostoru z 
technického hlediska. 
 
7. Způsobilost a kvalifikace 
Účastník prokáže, že splňuje tyto předpoklady pro plnění zakázky: 
a) základní způsobilost dle § 75 ZZVZ 
k prokázání způsobilosti slouží čestné prohlášení dodavatele (vzor v příloze č. 2 Výzvy ) či 
doklady (prosté kopie) o výpisu z trestních rejstříků a o potvrzení příslušných institucí, 
základní způsobilost prokáže účastník formou čestného prohlášení. 
b) profesní způsobilost v souladu s § 77 ZZVZ 
k prokázání způsobilosti slouží: 
- kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či obdobné evidence; 
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání 
c) technická kvalifikace dle § 78 ZZVZ : doklad o zrealizování minimálně 3 tematicky 
podobně zaměřených zakázek v obdobném 
nebo vyšším rozsahu, uskutečněných v uplynulých 3 letech (projekční a jiná audiovizuální 
technika, E-cinema, D-cinema) 
Profesní způsobilost a technickou způsobilost prokáže účastník doložením prostých kopií 
požadovaných dokladů.  
Zadavatel uvádí, že od vybraného dodavatele bude požadovat předložení originálů nebo 
ověřených kopií dokladů o způsobilosti a kvalifikaci při podpisu Smlouvy o dílo. 
V případě, že vybraný dodavatel nedoloží požadované originály nebo ověřené kopie, 



 

 

 

zadavatel uzavře Smlouvu o dílo s účastníkem na dalším pořadí. 
 
8. Místo a lhůta pro podání nabídek 
Nabídka musí být podána do dne 12.6.2019. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Nabídku je třeba předložit v písemné formě v jedné kopii na adresu Zadavatele KINO 
METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, Školní 3694/1, Prostějov 79601, obálka s 
nabídkou musí být zřetelně na levé straně označena názvem účastníka a nápisem: ”E-
cinema pro Metro 70 - NEOTVÍRAT!“ a na uzavření opatřena podpisem zástupce účastníka 
a razítkem. 
Rozhodující je čas doručení zadavateli. 
Pokud účastník obálku takto neoznačí, vystavuje se riziku, že nabídka nebude hodnocena a 
účastník bude vyloučen.  
Ve stejném rozsahu bude nabídka dodána v elektronické kopii (formáty.doc nebo 
.docx, .xls nebo .xlsx, .pdf) na email kino@metro70.cz. 
 
9. Hodnotící kritéria: 
Nejnižší nabídková cena – 100%  
 
10. Další podmínky zadávacího řízení  
Účastník v souvislosti s předmětem smlouvy hrazené z veřejných prostředků souhlasí se 
zveřejněním smlouvy a jejího obsahu 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. 
Účastníci budou o výsledku zadávacího řízení informováni elektronickou formou na emailové 
adrese účastníků. 
 
Účastník může předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vylučuje možnost variantního 
řešení. 
Zadavatel upozorňuje účastníka, že si vzhledem k přiděleným finančním prostředkům 
vyhrazuje právo zadávací řízení veřejné zakázky zrušit v případě, že u všech předložených 
nabídek bude nabídková cena vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah zakázky a uzavřít smlouvu pouze na část 
zakázky, případně zadávací řízení zakázky zrušit, až do uzavření Smlouvy o dílo. 
 
12. Další informace pro účastníky řízení 
Zadávací dokumentace a informace k tomuto zadávacímu řízení jsou přístupné na oficiálních 
www stránkách kina Metro 70 www.metro70.cz v položce Povinně zveřejňované informace. 
V listinné formě je dokumentace k nahlédnutí v budově kina Metro 70 na adrese Školní 
3694/4, Prostějov, 79601. Zde si mohou zájemci po dohodě pořídit kopie zadávací 
dokumentace. 
Účastník řízení je oprávněn po zadavateli požadovat písemně, v elektronické formě na 
adrese kino@metro70.cz vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být zadavateli 
doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky v průběhu lhůty pro 



 

 

 

podání nabídek prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace, vždy všem účastníkům 
shodně. Případná vysvětlení zadávací dokumentace budou zveřejněna stejným způsobem 
jako zadávací dokumentace. 
Oznámení o výsledku zadávacího řízení, včetně případných rozhodnutí o vyloučení 
účastníků a Rozhodnutí o výběru dodavatele bude do 5 pracovních dnů od rozhodnutí 
zadavatele zveřejněno na webových stránkách kina na adrese www.metro70.cz . 
Okamžikem zveřejnění na webových stránkách kina se považuje rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky či rozhodnutí o vyloučení účastníka za doručené všem dotčeným 
účastníkům.  
 
Údaje poskytnuté účastníkem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat 
za důvěrné. 
 
Přílohy: 
- č.1 Smlouva o dílo 
- č.2 Čestné prohlášení 
- č.3 Půdorysný výkres 
- č.4 Krycí list 
- č.5. Položkový přehled 
 
 
 
 
V Prostějově dne 28.5.2019 
otisk razítka 
 
 
 
 
Mgr. Barbora Kucsa Prágerová 
ředitelka 
 

 
 


