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

Osoba oprávněná jménem či za zadavatele: Daniela Šálková   

Kontaktní osoba: Mistr světel Filip Wiesner (filip.wiesner@gmail.com)   

 

Specifikace veřejné zakázky (dále jen „VZ“)   

Název VZ: Pořízení dvou kusů projektorů 

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu   
Dne: 11. 5. 2022 

 

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 Pořízení projektorů 

 

 

Stručný popis zakázky:   

Předmětem zakázky je dodání a instalace dvou kusů projektorů dle specifikace níže 

Druh VZ: Zakázka na dodávky   
Výsledkem zadávacího řízení je: Jednorázová smlouva o dílo  
Termín plnění zakázky: zahájení červen 2022, realizace do 30. 9. 2022.  

 

2.  Specifikace veřejné zakázky   
Předmětem zakázky je Pořízení dvou kusů projektorů 

Technické a další požadavky (specifikace zakázky):   
• počet videoprojektorů - 2ks 
• dva standartní objektivy 
•  jeden ultra široký objektiv  
• požadujeme kompatibilitu se stávajícím projektorem: 

o 1.ovládání všech projektorů - nových i stávajícího - přes LAN z jedné aplikace,  
o 2.kompatibilita výměnných objektivů mezi stávajícím a novými projektory 

• požadujeme řešení pro přední projekci, včetně řešení zavěšení projektorů - skládaný obraz ze dvou 

projektorů - možnost kompletního nastavení v projektorech (geometrie, spojení projekcí,..) projekční 

vzdálenost 5 -10m, šířka spojeného obrazu 10m a více.  
• řešení pro zadní projekci - 1.7m odstup od fólie - požadujeme šířku obrazu 6m a více. Projekční poměr 

0,29:1 nebo menší.  
• možnost ovládání projektorů z osvětlovacího pultu přes Art-Net  
• technologie - laser, DLP, zapouzdřená prachuodolná optická cesta, bezfiltrové provedení  
• formát 16:10  
• min. rozlišení 1920 X 1200 (WUXGA)  
• kontrast 10000:1  
• světelný výkon 9000 - 10000 ANSI lumen  
• hlučnost do 40dB  
• hmotnost do 24 kg  
• možnost výměnných objektivů  
• vstupní konektor 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xHDbaseT 
• Zaškolení zaměstnanců divadla 
• Servis v České republice. 
 

1.  Identifikace veřejné zakázky   
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3.  Maximální hodnota veřejné zakázky   
Maximální  a  nepřekročitelná  hodnota  veřejné  zakázky  činí  1.500.000  Kč  včetně DPH. Cena bez 
DPH nepřekročí 1.239.669 Kč. V ceně projektorů bude zahrnuto také zaškolení, doprava a veškeré další 
náklady s dodávkou spojené. 

 
 

4.  Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Doba plnění: Do 30. 9. 2022. 
Místem dodávky je Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, Praha 1   

 

 

5.  Struktura nabídky  
Uchazeč předloží nabídku v následující struktuře:   

 

a.  Identifikační údaje   

Identifikační údaje uvede účastník do Krycího listu zakázky, jehož vzor je přílohou číslo 3) 

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 číslo 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  číslo  1)  této  výzvy.  V návrhu  smlouvy  doplní  uchazeč   
především    

 identifikační údaje,   

 termíny dodání a instalace, zaučení a dalších prací   

 podrobnou  specifikace  nabídnutého  zařízení v této struktuře: Kompletní seznam hlavních 

komponent včetně základní specifikace a ceny jednotlivých komponent 

  Nabídkovou  cenu.  Nabídková  cena  musí  obsahovat  veškeré  nutné  náklady  k 

řádnému  plnění  veřejné  zakázky  včetně  nákladů  na  dodávky zboží, instalaci  a  

zprovoznění veškerého zařízení a  nákladů  souvisejících.  Nabídková cena bude 

uvedena včetně DPH.    

 

6.  Doba a způsob podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 31. 5. 2022 v 16:00 hod.  
Uchazeč podá nabídku jedním z těchto způsobů:   

 v listinné podobě prostřednictvím  pošty  nebo  osobně  na  vrátnici  Divadla  v Dlouhé v 

zalepené obálce s nápisem „ Pořízení projektorů – neotvírat!“    

 v elektronické  podobě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných 
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zakázek Tender arena (https://tenderarena.cz/). 

 

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český.   
 

7.  Hodnotící kritéria   
Základními  hodnotícími  kritériemi  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.  Posuzována bude konečná 
hodnota zakázky pro zadavatele, tedy cena včetně DPH a případných dalších daňových nákladů 
(např. reverse charge). 
 

 

8.  Závěrečné ustanovení   

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení tohoto výběrového řízení.   

 

V Praze dne 10. 5. 2022 

 

 

 

 

 

              Daniela Šálková   

            ředitelka Divadla v Dlouhé   

 

 

 

Přílohy:   
Příloha číslo 1 – Návrh smlouvy   

Příloha číslo 2 – Vzor čestného prohlášení uchazeče    

Příloha číslo 3 – Krycí list zakázky 

https://tenderarena.cz/

