Severočeská filharmonie Teplice
zastoupená Mgr. Roman Dietzem, ředitelem Severočeské filharmonie Teplice
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Naše značka:

Vyřizuje/telefon:
Bc. Pavel Bašus/+420777890145

V Teplicích dne:
7. 3. 2022

Vedení Severočeské filharmonie Teplice Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodání hudebních nástrojů, a to „Dvou basetových rohů zn. Buffet
Crampon Prestige Harmony F BC1723-2-0
Typ zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu se Směrnicí Rady města Teplice č. 5/2018, kterou
se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových
organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek,
schválené usnesením Rady města č. 0810/18, na jednání konaném dne 21. 9. 2018. Veřejná
zakázka malého rozsahu, která není zadávána v režimu zadávacího řízení podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení plnění zakázky:
Předmětem zakázky je:
dodání dvou basetových rohů zn. Buffet Crampon Prestige Harmony F BC1723-2-0
Záruka: Dodavatel poskytne záruku na oba nástroje po dobu 24 měsíců
Doba plnění:
Do 8 měsíců, ode dne podepsání smlouvy nebo závazné objednávky.
Místo plnění:
Severočeská filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Odpovědné zadávání:
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného
veřejného zadávání. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické
parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti,
sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při
plnění předmětu veřejné zakázky byly zajištěny férové poddodavatelské vztahy
v dodavatelském řetězci vybraného dodavatele, dále aby zajistil legální zaměstnávání, férové
a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby,
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen
zajistit splnění těchto požadavků zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky
odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu Ostatní ustanovení (návrh
Kupní smlouvy).

Základní způsobilost (§ 74 zákona 134/2016 Sb.)
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – ČP tvoří přílohu této výzvy k podání
nabídky.
Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
- alespoň kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm účastník zapsán)
- alespoň kopii dokladu o oprávnění podnikat, a to alespoň v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky. Pro předejití pochybnostem Zadavatel upozorňuje, že
existence živnostenského oprávnění nelze prokázat živnostenským listem, ale
pouze výpisem ze živnostenského rejstříku. Živnostenský list je průkazný pouze
v případě, že je doložen čestným prohlášením, že držitel živnostenského listu
doposud o výpis ze živnostenského rejstříku nepožádal. Pokud dodavatel (nebo jiná
osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci) již o výpis ze
živnostenského rejstříku požádal, nelze tuto část kvalifikace živnostenským listem
prokázat;
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel zadavateli ověřené kopie dokladů o
profesní způsobilosti (pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy).
Požadavky na zpracování a obsah nabídky:
- krycí list, viz příloha
- prokázání kvalifikace v pořadí dle této výzvy
- základní způsobilost (čestné prohlášení)
- profesní způsobilosti (kopie z obchodního nebo živnostenského rejstříku)
- návrh Kupní smlouvy podepsaná oprávněnou osobou
- prohlášení o počtu listů nabídky podepsané oprávněnou osobou účastníka (listy
nabídky musí být číslovány)
Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena bude uvedena v české měně a bude předložena bez DPH, a cena celkem včetně s DPH a
budou cenou nejvýše přípustnou. Neplátce DPH uvede cenu celkem a uvede “Nejsem plátcem
DPH“.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 495 000 Kč bez DPH, 598 950 Kč včetně
DPH ve výši 21%. Nabídky s cenou nad 495 000 Kč bez DPH budou vyřazeny.
Hodnotící kritérium:
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nabídkové ceny
v Kč včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno dle cenových nabídek účastníků zadávacího
řízení v Kč včetně DPH, a to od nejnižší cenové nabídky k nejvyšší.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, který
splní všechny zadávací podmínky a nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.

Způsob, místo a termín podání nabídek:
Nabídky mohou účastníci doručit osobně do sídla Severočeské filharmonie Teplice, Mírové
náměstí 2950, 415 01 Teplice, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 10. 4. 2022 do 12.00 hodin. V případě doručení
nabídky poštou je za okamžik předání považováno datum převzetí nabídky zadavatelem.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené identifikačními údaji účastníka, dále
bude nabídka výrazně označená: Veřejná zakázka – NEOTVÍRAT – „Basetový roh“.
Obchodní a platební podmínky:
Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této
výzvy k podání nabídky a je součástí zadávací dokumentace.
Účastník plně akceptuje návrh Smlouvy o dílo (příloha této výzvy k podání nabídky), a to ve
všech ustanoveních včetně platebních a sankčních podmínek. Tato podmínka je splněna,
pokud bude k nabídce účastníka přiložen originál (ne prostá kopie) Smlouvy o dílo podepsaný
osobou oprávněnou jednat za účastníka, do něhož účastník řádně doplní pouze žlutě označené
údaje pro doplnění. Účastník n e n í oprávněn návrh Smlouvy o dílo upravovat ani doplňovat.
Účastník je oprávněn doplnit pouze žlutě označené údaje.
Bude-li Smlouva o dílo podepsána odlišnou osobou než tou, u které vyplývá oprávnění jednat
za účastníka z obchodního rejstříku, je účastník povinen do nabídky předložit originál nebo
ověřenou kopii příslušné plné moci nebo jiného dokumentu, ze kterého vyplyne oprávnění
podepsané osoby jednat za účastníka.
Obchodní podmínky předpokládají, že nabídka účastníka zadávacího řízení předložená v tomto
zadávacím řízení a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky
(všechny její dokumenty) jsou přílohou smlouvy o dílo, která se ke smlouvě fyzicky nepřikládá.
Nabídka a zadávací dokumentace je závazná pro obě smluvní strany a v případě sporů při
realizaci díla budou rozhodné i skutečnosti v těchto dokumentech uvedené.
Údaje o zadavateli:
Severočeská filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283, DIČ: neplátce DPH
Osoba pověřená k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice
kontakt pro technické záležitosti: Bc. Pavel Bašus, tel. 777 890 145,
e-mail:basus.sev.filharmonie@seznam.cz
Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit,
případně vyjasnit, informace deklarované v nabídce a požádat účastníka o doplňující
informace.
Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou z předložených nabídek nevybrat, případně zadávací
řízení na veřejnou zakázku zrušit, a to bez udání důvodu.
Při porušení kteréhokoli ustanovení zadání nebo jeho části bude nabídka vyřazena.
Nabídky nebudou účastníkům vráceny.

Mgr. Roman Dietz
ředitel Severočeské filharmonie Teplice

Přílohy:
• Krycí list veřejné zakázky
• Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti
• Závazný návrh smlouvy o dílo odsouhlasený právním zástupcem SČF Mgr. Anna Šavel

KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Severočeská filharmonie Teplice
Název zakázky:

Dodání dvou basetových rohů zn. Buffet Crampon PRESTIGE HARMONY F
BC1723-2-0

Číslo zakázky:
Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Kontaktní osoba ve věci
nabídky

Kritéria hodnocení
Cena bez DPH

Cena včetně DPH

Nabídková cena

Informace pro zadavatele
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo

V

dne

…………………
Razítko

…………………………….
Jméno a příjmení (tiskacím)

…………………….
podpis

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Dodavatel:
Sídlo:
IČ:

…………………………….
…………………………….
…………………………….

Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel splňuje základní způsobilost tzn., že jsem dodavatel,
který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro
➢ trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině,
➢ trestný čin obchodování s lidmi,
➢ trestné činy proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví,
podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z
trestné činnosti z nedbalosti),
➢ trestné činy hospodářské (zneužití informace a postavení v obchodním styku,
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné
dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie),
➢ trestné činy obecně nebezpečné,
➢ trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
➢ trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu
pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob,
úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci)
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a
vedoucí pobočky závodu.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá 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) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Toto čestné prohlášení podepisuji za shora uvedeného dodavatele jako ………………………………
(např. předseda představenstva a.s., jednatel s.r.o., prokurista, zmocněnec atd.) a to ve vztahu
ke všem osobám, na které se některá shora uvedená způsobilost vztahuje nebo ji musí
splňovat.

V ………………….

……………………
Razítko/Firma

dne ……………………

………..……………………..
Jméno a příjmení

…………………….
podpis

Kupní smlouva
Firma/jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
(dále jen „prodávající" na straně jedné)
a
Severočeská filharmonie Teplice, příspěvková organizace
se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
DIˇ: neplátce DPH
Zastoupena: Mgr. Romanem Dietzem, ředitelem SČF
(dále jen „kupující" na straně druhé)
(kupující a prodávající společně dále jako „smluvní strany" nebo každý samostatně jako
„smluvní strana")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1101 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník"),
§ 2079 a násl. NOZ, tuto kupní smlouvu:
I. Preambule 1.1
1. 1 Prodávající má v úmyslu prodat kupujícímu movitou věc – hudební nástroje
specifikované v čl. III této smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující
má zájem vlastnické právo k movité věci – hudebním nástrojům specifikovaným v čl. III této
smlouvy nabýt a movitou věc – hudební nástroje od prodávajícího převzít.
II. Předmět smlouvy
2.1
Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu dodá movitou věc – hudební
nástroje uvedené v čl. III této smlouvy způsobem a ve lhůtě uvedené v čl. VI této smlouvy a
umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.
2.2
Kupující se zavazuje, že movitou věc - hudební nástroje uvedené v čl. III této smlouvy
ve sjednané lhůtě a sjednaným způsobem převezme a zavazuje se prodávajícímu zaplatit kupní
cenu podle čl. IV této smlouvy.
III. Předmět koupě
3.1
Předmětem koupě dle této smlouvy jsou níže specifikované movité věci – hudební
nástroje včetně futrálů a příslušenství:
Dva kusy hudebního nástroje - basetový roh zn. Buffet Crampon Prestige Harmony F BC17232-0
IV. Kupní cena
4.1
Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za jeden kus basetového rohu zn. Buffet
Crampon Prestige Harmony F BC1723-2-0
Činí………………Kč bez DPH (slovy: korun českých).
celkem s DPH………………….(slovy: korun českých).
S ohledem na skutečnost, že předmětem této smlouvy je koupě dvou kusů popsaného
basetového rohu, činí kupní cena za oba kusy, které jsou předmětem této smlouvy částku
ve výši …………Kč bez DPH, tj. …………..Kč vč. DPH.

4.2
Součástí celkové kupní ceny jsou veškerá plnění, která se na základě této smlouvy
Prodávající zavázal poskytnout Kupujícímu. V ceně je zahrnuto seřízení nástroje a dvě servisní
prohlídky. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s přepravou hudebních nástrojů,
pojištěním při dopravě a s dodáním nástrojů na místo určení. Celková cena za předmět plnění
je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nelze ji překročit, cenu bude možné měnit pouze v
případě změny zákonných sazeb DPH.
V. Obchodní a smluvní podmínky
5.1
Prodávající se zavazuje movitou věc - hudební nástroje kupujícímu dodat v souladu s
platnými právními předpisy. Kupující se zavazuje movitou věc – hudební nástroje převzít a
zaplatit kupní cenu.
5.2
Úhrada celkové ceny bude realizována jednorázově bezhotovostním převodem na účet
Prodávajícího na základě vystavené faktury (daňového dokladu).
5.3
Daňové doklady musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí splňovat veškeré
požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména § 13a obchodního zákoníku.
VI. Nabytí vlastnického práva k movité věci a převzetí movité věci
6.1
Vlastnické právo k movité věci – hudebnímu nástroji nabude kupující jejím převzetím.
Tímto okamžikem na kupujícího přechází nebezpečí škody na movité věci.
6.2
Movitá věc – hudební nástroj bude dodán nejpozději do 31. 12. 2022.
VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7 .1 Délka záruční doby je 24 měsíců.
7.2
Běh záruční doby začíná ode dne převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků.
7.3
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měl předmět plnění vadu bránící jeho
řádnému užívání Kupujícím. Poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části předmětu plnění
včetně jeho příslušenství. Záruka se vztahuje na funkčnost předmětu plnění, jakož i na jeho
vlastnosti požadované Kupujícím. Veškeré zjištěné nedostatky a vady předmětu plnění, které
se vyskytnou v záruční době, je Prodávající povinen bezplatně odstranit bez zbytečného
odkladu po jejich oznámení Kupujícím.
7.4
Prodávající odpovídá Kupujícímu za případnou škodu, která mu vznikne z titulu
neodstranění vady na předmětu plnění Prodávajícím ve sjednaném termínu.
7.5
Záruka se nevztahuje na poškození předmětu Smlouvy nevhodným používáním,
případným mechanickým nebo chemickým poškozením a neodbornými zásahy.
7.6
Záruční opravy budou realizovány prostřednictvím Prodávajícího.
VIII. Závěrečná ustanovení
8.1
Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.
8.2
Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran
písemnou formu.
8.3
Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
8.4
Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst. 4 ZZVZ postupovat při
vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu
zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající
míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých
subdodavatelů.

8.5
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.
8.6
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu
rozumí a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Teplicích dne

Prodávající: …………………………………….

Kupující: …………………………………

