Město Dačice
na základě vnitřní směrnice o postupu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu vyzývá zájemce k podání nabídky na výběr zhotovitele
stavebních prací akce:

"Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda“
1/ Vymezení plnění
Předmětem plnění této zakázky je realizace díla „Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD
Beseda“ v k. ú. Dačice v rozsahu podle níže specifikovaného zadání a v souladu s obecně
technickými požadavky na výstavbu:
Členění stavby: stavba je tvořena
elektroinstalace sálu KD Beseda“.

jedním

stavebním

objektem

„Rekonstrukce

Popis stavby:
1.1 Rozváděč RO
Rozvaděč je stávající. Bude doplněn o jistící prvky obvodů dle výkresu. Jedná se o zásuvky pro
všeobecné použití a napájení Hynaisovy opony, které byli doposud napájeny z rozvaděče RP
na jevišti. Rozvaděč RP bude demontován. Z rozvaděče RO budou také napájeny zásuvkové
obvody 101-106 určené pro inteligentní svítidla scénického osvětlení. Tyto obvody jsou
napájeny za stykačem scénického osvětlení.
1.2 Rozvaděč RQ
Stávající rozvaděč RQ bude demontován a nahrazen novým. Rozvaděč napájí silové a
ovládací obvody osvětlení hlavního sálu a přísálí za jevištěm. V hlavním sále bude instalace
kompletně demontována a nahrazena instalací novou. V přísálí zůstane instalace i svítidla
původní. Budou vyměněny pouze žárovkové světelné zdroje za stmívatelné zdroje LED. Pro
tyto je v rozvaděči navržen stmívač. Nový řídící systém pracuje s protokolem DALI.
1.3 Rozvaděč RZ
Jedná se o nový rozvaděč, který bude napájet pouze technologii ozvučení. Napájen bude z
rozvaděče RO.
1.4 Ovládací skříňka MS1
Ovládací skříňka bude umístěna na jevišti v místě zrušeného rozvaděče RP. Obsahuje
ovládací prvky pro ovládání Hynaisovy opony, hlavní opony, scénického osvětlení, ozvučení a
řídící panel osvětlení sálu.
1.5 Ovládací skříňka MS2
Ovládací skříňka umístěná u vchodu do sálu pod obložením. Obsahuje dvě tlačítka pro
ovládání osvětlení sálu a převodník na protokol DALI.
1.6 Přípojná skříňka MX1

Umístěna je na technické lávce na jevišti. Slouží pro připojení regulovaných obvodů na
rampě v hledišti k mobilní stmívací jednotce.
1.7 Přípojná skříňka MX2
Podlahová krabice instalována do dřevěného obložení v zadní části sálu. Slouží k připojení
osvětlovacího pultu, drobných elektrospotřebičů a zařízení pro ozvučení. Pro budoucí
napojení zvukařského pultu a ethernetu je do krabice přivedena instalační trubka pro
protažení kabeláže do půdního prostoru.
1.8 Svítidla
Navržená svítidla pro osvětlení sálu jsou se stmívatelnými zdroji LED. Řízená protokolem
DALI. Jedná se o stropní svítidla kulového tvaru a nástěnná svítidla půlkulového tvaru.
Rozmístění a vzhled svítidel zůstává totožný s původním osazením. Středové svítidlo má
navíc vestavěný nouzový zdroj.
1.9 Všeobecná elektroinstalace
Zahrnuje napájení a ovládání opon, pracovních zásuvek na jevišti a v sále, pro připojení
drobných elektrospotřebičů a pro připojení větších zařízení je na jevišti vyvedena pětipólová
zásuvka 32A. Stávající pracovní obvody budou demontovány i s příslušným rozvaděčem RP.
Nové obvody jsou napájeny z rozvaděče RO, který je doplněn o jejich jištění.
1.10 Scénické osvětlení
Stávající scénické osvětlení je v sále doplněno o spínané zásuvky a rozvody DMX linky. Pod
stropem v přední části sálu bude zavěšena osvětlovací baterie příhradové konstrukce
osazena spínanou zásuvkou, DMX linkou a zásuvkami regulovanými. Tyto jsou napájeny z
přenosného stmívače přes přípojnou skříňku MX1. Stávající regulované obvody v sále budou
osazeny novými instalačními krabicemi a zásuvkami. Pro scénická svítidla jsou nainstalovány
konzole a kloubová ramena na místech původních konzolí.
1.11 Osvětlení sálu
Osvětlení sálu bude kompletně demontováno včetně rozvaděče RQ a nahrazeno novou
technologií. Řídící systém umožní plynulou regulaci všech svítidel a naprogramování různých
scén pro dané příležitosti. Ovládání a programování umožňuje řídící panel ovládací skříňky
MS2. Spuštění naprogramovaných scén je pomocí tlačítek MS2 nebo tlačítka SQ1 u vchodu
do sálu. Další možností ovládání je osvětlovací pult. Signál DMX z pultu je pomocí převodníku
převeden na ARTNET a přiveden do řídícího systému DALI.
1.12 Napájení ozvučení
V sále a na jevišti jsou instalovány zásuvky pro napájení výhradně zařízení ozvučení sálu. Tyto
obvody jsou napájeny z rozvaděče RZ a budou barevně odlišeny. Pro reproduktory a další
audio vybavení sálu bude provedena příprava pro kabeláž pomocí instalačních trubek z
prostoru sálu do půdního prostoru tak, aby při montáži audio techniky nebylo nutné
poškození omítek.
Pomocné a zednické práce
Zahrnují veškeré demontážní práce, sekání drážek, vyhotovení průrazů a ekologickou
likvidaci vzniklého odpadu. Pro montáž za dřevěným obkladem bude nutné tento
demontovat a opětovně namontovat bez poškození. Po instalaci nahodit a zapravit
poškozené omítky. Veškeré tyto náklady jsou v režii dodavatele.

Součástí plnění této zakázky je dále:
 zajištění řádné koordinační činnosti při realizaci díla
 provedení předepsaných zkoušek
 předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro
řádné užívání díla
 průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)
 vyčištění dotčených prostor před předáním díla a uvedení do původního stavu
 zajištění dokumentace skutečného provedení díla 2x se zákresem případných změn a odchylek
 zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy
 zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi

2/ Termíny a místo plnění
Termín zahájení:

08.07.2019

Termín dokončení:

do 31.08.2019

Místo plnění:

obec a k.ú. Dačice, Palackého nám. 4/I

3/ Nabídka musí obsahovat
a) návrh smlouvy o dílo, který bude plně v souladu s přiloženými obchodními podmínkami
(uchazeč použije přílohu č. 1 této výzvy pro podání nabídek).
b) nabídkovou cenu v Kč bez DPH jako cenu maximálně přípustnou, pevnou a neměnnou po
celou dobu provádění díla, která bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady
související s realizací díla. Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady
nezbytné k včasné a kompletní realizaci díla a zisk uchazeče. Cena musí obsahovat i
předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci
díla. Veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti si je uchazeč povinen ujasnit před
podáním nabídky s kontaktní osobou zadavatele. Uchazeč použije přílohu č. 4 této výzvy pro
podání nabídek.
c) podepsané čestné prohlášení – uchazeč použije přílohu č. 2 této výzvy pro podání nabídek
e) výpis ze živnostenského rejstříku (nebo živnostenský list) – na montáž, opravy, revize a
zkoušky elektrických zařízení.
Do nabídky jsou postačující prosté kopie těchto dokladů (vyjma čestného prohlášení, které
musí být předloženo v podepsaném originále již v samotné nabídce). Výpis z obchodního
rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
g) doložení referencí – seznam min. 3 obdobných realizovaných zakázek provedených
uchazečem za posledních 5 let s cenou min. 300 tis. Kč bez DPH každé této zakázky

4/ Lhůta pro podání nabídky
Uchazeč doručí nabídku na adresu zadavatele nejpozději do 21.06.2019 do 10:00 hodin.

5/ Zadávací lhůta
Uchazeči o tuto zakázku jsou svou nabídkou vázáni zadávací lhůtou v délce 60 kalendářních
dnů. Zadávací lhůta počíná běžet dnem doručení nabídek. Kdykoliv během této doby oznámí
zadavatel výběr nejvhodnější nabídky.

6/ Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Ostatní platební podmínky jsou podrobně uvedeny v
přiložených obchodních podmínkách.

7/ Způsob podávání nabídek
Nabídka musí být řádně uzavřena (zapečetěna), event. jiným vhodným způsobem
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídky se podávají písemně v
uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení, zřetelně označené obchodním
jménem uchazeče vč. adresy uchazeče a názvem veřejné zakázky:

„Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda“ SOUTĚŽ
NEOTVÍRAT!“
Nabídky lze zasílat na Městský úřad v Dačicích, Odbor kultury a cestovního ruchu, Krajířova
č.p. 27/I, 380 13 Dačice, nebo osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Dačice,
Palackého nám. 2/I, 380 13 Dačice.
Vyhotovení nabídek
Nabídky budou vyhotoveny 1x v originálu v českém jazyce. Nabídky včetně všech svých
součástí vyhotovené v jiném jazyce budou akceptovány pouze s ověřeným českým
překladem. Každý zájemce o tuto veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku, žádná
osoba se nesmí zúčastnit této soutěže více než jednou. Náklady na zpracování nabídky nebo
náklady týkající se výběrového řízení (cestovné atd.) nese v plném rozsahu dodavatel.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu o
dílo s žádným uchazečem a soutěž zrušit.
Další informace poskytne na požádání Jaroslav Uher, tel. 384 401 278.
8/ Prohlídka místa stavby
Prohlídku místa budoucího plnění zadavatel nepořádá, je možné si ji individuálně domluvit
na tel. 384 401 278.

9/ Způsob hodnocení nabídek
Jediným kritériem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Uchazeč s
nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH splňující veškeré požadavky stanovené výzvou pro
podání nabídek a jejích příloh bude vybrán jako vítězný.
Nabídky nesplňující požadavky zadavatele komise z posouzení nabídek vyřadí a nebude je
dále hodnotit. V případě, že budou podány 2 či více nabídek se shodnou nejnižší nabídkovou
cenou v Kč bez DPH (po zaokrouhlení nahoru s přesností na celé koruny), rozhodne o vítězi
losování za přítomnosti uchazečů, kteří takové nabídky podali. Losování se dále zúčastní
zástupci hodnotící komise a právník zadavatele. O případném termínu losování vyrozumí
zadavatel písemně uchazeče nejméně 3 kalendářní dny před losováním.

10/ Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 21.06.2019 od 10:15 hodin v zasedací místnosti na MěÚ
Dačice, Palackého nám. 2/I.

11/ Ostatní podmínky a ujednání
- dodavatel nesmí postoupit zakázku jinému dodavateli a nesmí změnit subdodavatele bez
písemného souhlasu zadavatele, porušení tohoto pravidla může být důvodem k odstoupení
objednatele od smlouvy o dílo,
- veškeré omezující podmínky provádění prací jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo,
- v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána
postupem podle Zákona,
- zadavatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění této výzvy,
- nabídky nebudou uchazečům vráceny,
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a
bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení, popř. ve vztahu k oprávněným
kontrolním a auditním orgánům,
- uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je povinen spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
- nabídky, které budou označeny nebo doručeny v rozporu s touto výzvou nebo které budou
doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, jsou nepřijatelnými nabídkami, zadavatel
však ani takové nabídky uchazečům nebude vracet a učiní je součástí dokumentace o zadání
zakázky,
- pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve
formě stanovené touto výzvou, může to mít za následek vyřazení nabídky, taková nabídka
pak nebude hodnocena,

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu o
dílo s žádným uchazečem a výběrového řízení zrušit,
- zadavatel nepřipouští variantní řešení.

12/ Zadavatel
Město Dačice
IČ 00246476, DIČ CZ00246476
Zastoupené

starostou Ing. Karlem Macků, Krajířova 27, 380 13 Dačice I

bank. spojení

Česká spořitelna a.s., č. ú. 0603143369/0800

telefon:

384 401 211, fax: 384 401 236

e-mail:

starosta@dacice.cz

www stránky:

www.dacice.cz

kontaktní osoba zadavatele:
Jaroslav Uher,
Tel: 384 401 278, e-mail: technika@dacice.cz

v Dačicích dne 23.5.2019
……………………………………..
Ing. Karel Macků starosta

Přílohy:

příloha č. 1 – návrh SoD
příloha č. 2 – čestné prohlášení
příloha č. 3 – PD
příloha č. 4 – výkaz výměr

