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Identifikace zadavatele   
Název zadavatele: Divadlo v Dlouhé   
Sídlo: Dlouhá 727/39, Praha 1, 110 00   
IČ: 00064343, DIČ CZ00064343   

Osoba oprávněná jménem či za zadavatele: Daniela Šálková  

Kontaktní osoba: Mikuláš Krutský 

(as.de.es.maklos@seznam.cz)   

 

Specifikace veřejné zakázky (dále jen „VZ“)   

Název VZ: Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti 

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu   
Dne: 11. 10. 2021   

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU   

Zadavatel Divadlo v Dlouhé Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého  

rozsahu s názvem Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti.   

 

1.  Identifikace veřejné zakázky 

 

Stručný popis zakázky:   

Předmětem zakázky je dodání a instalace komponent pro dozvučení hluchých prostorů 

divadla, výměna zastaralého ozvučení na chodbách a výměna mixážního pultu. 
Druh VZ: Zakázka na dodávky   
Výsledkem zadávacího řízení je: Jednorázová smlouva o dílo.   
Termín plnění zakázky: zahájení říjen 2021, realizace do 20. 12. 2021.   

 

2.  Specifikace veřejné zakázky 

 
Předmětem zakázky je Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti 
Technické a další požadavky:   

a)  Zvukové dovykrytí zbývajících hluchých míst v hledišti plně kompatibilní se stávajícím 
zvukovým systémem divadla a připojitelný do stávající sítě zesilovačů a DSP.  

b)  Výměna ozvučení na chodbách, plně kompatibilní se stávajícím zvukovým systémem a 
zesilovači divadla 

c)  Nový hlavní zvukový pult plně kompatibilní se stávajícím zvukovým systémem, 
stageboxy a ostatním příslušenstvím divadla. Pult musí mít min. 120 vstupních kanálů a 
min. 46 mixážních sběrnic. Zároveň 4x digitální vstup a výstup přímo na konzoli. 

 

3.  Maximální hodnota veřejné zakázky 

Maximální  a  nepřekročitelná  hodnota  veřejné  zakázky  činí  1.250.000  Kč  bez  DPH,  cena   
včetně DPH činí 1.512.500 Kč.    
 
 

4.  Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Doba plnění: Do 20. 12. 2021.   
Místem dodávky je Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, Praha 1   
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5.  Struktura nabídky 
Uchazeč předloží nabídku v následující struktuře:   

 

a.  Identifikační údaje   
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: Obchodní firma, sídlo,   

identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat  

účastníka na základě plné moci, kontaktní e-mailová adresa pro písemný styk mezi  

účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení. Tyto identifikační údaje 

doplní  účastník do Návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1) této výzvy.   

 

b.  Základní a profesní způsobilost - kvalifikace   
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji   

kvalifikaci. Doklady k prokázání kvalifikace předloží Uchazeč v prosté kopii, budou  

akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.    

  Základní způsobilost dle § 74 ZVZ prokáže uchazeč čestným prohlášením, jehož 

vzor je přílohou č. 2) této výzvy   

  Profesní způsobilost ve smyslu § 77 ZVZ prokáže Uchazeč, který předloží kopie   
 následujících dokumentů:   

a)  výpis  z  obchodního  rejstříku,  pokud  je  v  něm  zapsán,  či  výpis  z  jiné  obdobné   
evidence, pokud je v ní zapsán,   

b)  doklad  o  oprávnění  k  podnikání  podle  zvláštních  právních  předpisů  v  rozsahu  

odpovídajícím  předmětu  veřejné  zakázky,  zejména  doklad  prokazující  

příslušné  živnostenské oprávnění či licenci.   
 

c.  Doplněný návrh smlouvy včetně nabídkové ceny   
Návrh  smlouvy  je  přílohou  č.  1)  této  výzvy.  V návrhu  smlouvy  doplní  uchazeč   
především    

 identifikační údaje,   

 termíny dodání a instalace, zaučení a dalších prací   

 přílohou  ke  smlouvě  bude  podrobná  specifikace  nabídnutého  zařízení   

v této struktuře: 

 

o Kompletní seznam hlavních komponent včetně základní specifikace   
o Návrh řešení přímo pro potřeby Divadla v Dlouhé   

 

  Nabídkovou  cenu.  Nabídková  cena  musí  obsahovat  veškeré  nutné  náklady  k 

řádnému  plnění  veřejné  zakázky  včetně  nákladů na dodávky zboží, instalaci  

rozvodů a vybavení  a  zprovoznění  pultu i veškerého zařízení a  nákladů  souvisejících.  

Nabídková cena bude uvedena  včetně DPH.    
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6.  Doba a způsob podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 21. 10. 2021 ve 12.00 hod. 

 

Uchazeč podá nabídku jedním z těchto způsobů:   
 

 písemně prostřednictvím  pošty  nebo  osobně  na  vrátnici  Divadla  v Dlouhé v zalepené obálce s 

nápisem „výběrové řízení Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti – neotvírat!“    

 v elektronické  podobě, prostřednictvím e-mailové adresy salkova@divadlovdlouhe.cz s poznámkou  v 

předmětu  mailu  „výběrové řízení Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti" – neotvírat!“ 

 

 

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český.   
 

7.  Hodnotící kritéria 

Základními hodnotícími  kritérii  jsou  při  splnění  výše  uvedených  požadavků  následující   
kritéria:   

  cena dodávky včetně dopravy, montáže a souvisejících nákladů. Za nejvýhodnější   
nabídku, bude považována nabídka s nejnižší nabídnutou cenou. 

  míra kompatibility a jednotnosti se stávajícími zařízeními v divadle.    

 

8.  Závěrečné ustanovení   

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení tohoto výběrového řízení. 

 

V Praze dne 11. 10. 2021   
 

 

 

 

 

              Daniela Šálková   

            ředitelka Divadla v Dlouhé   
 

 

 

Přílohy:   
Příloha číslo 1 – Návrh smlouvy   

Příloha číslo 2 – Vzor čestného prohlášení uchazeče    
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