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  SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM 
Tyršova 1 
746 01 Opava 
+420 553 622 999 
szmo@szmo.cz 
www.szmo.cz 

 
 
 

Písemná výzva k podání nabídky 
pro zadání veřejné zakázky  

 
 

 Výstavní stěny v objektu HVB  
 
 
I. Identifika ční údaje zadavatele 

Zadavatel  Slezské zemské muzeum 
Adresa   Tyršova 1, 746 01 Opava 
IČ   00100595 
Statutární orgán Mgr. Antonín Šimčík, ředitel 
 
Kontaktní osoby: 
 

Mgr. Marie Augustynková – vedoucí oddělení prezentace                   
Telefon                     553 625 576 
Mobil                        603 868 183 
E-mail                       augustynkova@szmo.cz 
 
Marcela Heiserová, technický pracovník – investiční technik 
Telefon                     553 622 999 
Mobil                        734 751 099 
E-mail                       heiserova@szmo.cz 
 
 
 
II. Zadavatel si vyhrazuje právo 

Zrušit zadání veřejné zakázky. 
 

 

III. Druh ve řejné zakázky 

Druh zadávacího řízení:   zakázka malého rozsahu 
Předpokládaná celková cena:   200.000,-  Kč + DPH 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 
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IV. Předmět veřejné zakázky, její objem, místo a termín plnění 

Předmětem zakázky je dodání výstavních stěn, včetně spojovacích, ukončovacích, rohových a 
jiných prvků, dle níže uvedené podrobné specifikace, včetně vozíku pro přemísťování panelů. 

Požadovaný termín plnění zakázky do 04.05. 2012 

Místo plnění: Opava, Komenského 10, Historická výstavní budova 

Specifikace prvků: 
výstavní stěna rozměru 1000 x 2500 mm, s povrchovou fólií oboustranně  8 ks 
výstavní stěna rozměru 500 x 2500 mm, s povrchovou fólií oboustranně  2 ks 
spojovací rohový profil 40x40 mm, délky 2500 mm, úhel 90°, s povrchovou fólií 4 ks 
variabilní rohový profil 90-180°/180-270°, délky 2500 mm, s povrchovou fólií 5 ks 
ukončující profil, délky 2500 mm, s povrchovou fólií    2 ks 
Příslušenství určené pro sestavení panelů:  

centrovací pero d=2500mm – 6 ks 
modulové spojky horní –  6 ks 
modulové spojky dolní –  6 ks 
klip pro nasazení koncového profilu – 12 ks 
samolepící body určené pro překrytí malých dírek v panelu – 100 ks 

Závěsný systém: háčky na obrazy 30 ks 
Montážní zvedací vozík- k přemisťování panelů a usazování do řady 1 ks 
Adjustační kotouč – pro připevňování nožiček panelů k podlaze  1 ks 
Montážní nářadí – sada  1 ks 
 
V ceně budou zahrnuty všechny nezbytné náklady spojené s dopravou prvků do místa určení 
(zabalení, nakládka, vykládka apod.) 
  

V. Zadávací podmínky veřejné zakázky 

a) každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku 
b) nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce 
c) nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději v okamžiku vypršení lhůty pro podání 

nabídek dle odstavce VIII. 
d) na základě výběru dodavatele zakázky bude uzavřena smlouva o dílo 
e) zadavatel je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR 
f) zadavatel na uvedené práce nebude poskytovat zálohy. 
g) podmínky, za kterých je možné změnit nabídkovou cenu:  pouze při změně sazby DPH na 

základě změny právních předpisů 
h) zakázka bude financována v rámci projektu „Slezsko: paměť – identita - region“, který je 

realizován v rámci programu aplikovaného výzkumu Národní a kulturní identity (NAKI) pro 
rok 2012. 

 
 

VI. Požadavky na obsah nabídky 

a) identifikační údaje uchazeče 
b) prokázání základní kvalifikace, dle ustanovení § 53 zákona č.137/2006 Sb. platného znění  – 

základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže podepsaným čestným prohlášením dle 
přílohy č. 1 této Výzvy 

c) prokázání profesní kvalifikace, dle ustanovení § 54 zákona č.137/2006 Sb. platného znění – 
profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže kopií výpisu z obchodního rejstříku spolu 
s kopií výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncesní listiny 
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d) uvedení celkové nabídkové ceny v CZK, členěné takto: cena bez DPH, výše DPH a cena 
včetně DPH.  

e) uvedená celková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky v místě plnění  
f) podepsaný návrh kupní smlouvy vypracovaný uchazečem 
 

VII. Hodnotící kritéria   

Nejnižší nabídková cena vč.DPH – 100 % 
 

VIII. Podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 04. 2012 ve 12:00 hodin a to i pro nabídky zasílané 
poštou. Rozhodující je den doručení zadavateli. 
 

Nabídku doručte:  

a) poštou na adresu: Slezské zemské muzeum, Tyršova 1, 746 01 Opava,  

b) nebo osobně na sekretariát ředitele SZM paní Monice Grueberové nebo paní Petře 
Bortelové, na adrese: Nádražní okruh 31, Opava. 

 

Nabídky budou doručeny v zalepené obálce viditelně označené  

„NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka – VÝSTAVNÍ STĚNY“ 

Podané nabídky se nevrací. 
 
 
V Opavě 19.04.2012 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Antonín Šimčík 
                                                        ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1 – Čestné prohlášení 
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Příloha 1 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKA ČNÍCH 

PŘEDPOKLAD Ů 

dle ustanovení § 53  odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. 

na zakázku malého rozsahu 

Výstavní stěny v objektu HVB  
 
 

Uchazeč……………………………………………………………, IČ:………….....…., se sídlem 

v ………………………………………………………………………………………  

Jakožto uchazeč v zadávacím řízení k zadání shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu 
s ustavením § 53 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to 
následujícím způsobem: 
 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že  

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu 
k území České republiky, tak ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů ani nedošlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak ve vztahu 
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;  
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu; 
d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů; 
e) není v likvidaci; 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště; Uchazeč současně čestně prohlašuje, že nemá v evidenci 
daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak 
v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání 
či bydliště; 
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; 
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
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k) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

pracovali u zadavatele ����.  
Jedná se o tyto osoby: 
 
• ………… 
 
• ……….... 
 
• ………… 
 
l) má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším 

než 10 %. ���� 
Jedná se o tyto akcionáře: 
 
• …………… 
 
• …………… 
 
• …………… 
 
Toto čestné prohlášení činí uchazeč na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 

���� Pokud uchazeč takové osoby jako členy statutárních orgánů nebo jako statutární orgán nemá, 
uvede, že požadovaný seznam nelze sestavit. 
 

���� Nemá-li uchazeč formu akciové společnosti, vypustí celý bod l).  
 

 

 

 

V ……………….. dne ………………….. 2012 

 

 

 

 

     __________________________________________ 

             jméno a příjmení oprávněné osoby, podpis 

 

 


