
 
Výzva zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Vybavení depozitáře podsbírky Obrazů úložným systémem” 
 
Název a sídlo zadavatele: 
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje 
se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb 
IČO: 000 74 276 
 
Název zakázky: 
„Vybavení depozitáře podsbírky Obrazů úložným systémem” 
 
Předmět zakázky: 
Viz specifikace výzvy. 
 
Druh veřejné zakázky: 
poptávkové řízení dle předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR/2017  Čl. VIII. V tomto výběrovém 
řízení se zadavatel neřídí zákonem, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní 
na citaci či odkaz na zákon. 
 
Cena a délka smluvního vztahu. 
Cena je závazná a stanovena na dobu plnění uzavřené smlouvy. 
 
Kontaktní údaje. 
Kontaktní adresa zadavatele: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb. 
 
Kontaktní osoba Zadavatele 
Ing. Veronika Procházková  737 604 548 
Kontaktní elektronická adresa zadavatele: prochazkova@muzeumcheb.cz 
 
 
Termín podání nabídky. 
 
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 22.03.2019 do 10:00 hodin na kontaktní elektronickou 
adresu zadavatele: prochazkova@muzeumcheb.cz. 
 
 

Specifikace výzvy 

 

1. Název zakázky 

„Vybavení depozitáře podsbírky Obrazů úložným systémem” 
 

2. Vymezení plnění veřejné zakázky dle požadavků zadavatele 

 
Předmětem zakázky je výroba, dodávka a montáž 14 ks oboustranných pojízdných rámů na obrazy 
s krytováním výška 2,60 m x šířka 2,45 m kompatibilní se stávajícím kolejnicovým systémem. 
Stávající krajní síto bude ukotveno na konci kolejové dráhy.  
 

 



 
 
Požadavky na vybavení místnosti č. 314  

 14 ks oboustranných pojízdných rámů na obrazy s krytováním výška 2,60m x šířka 2,45m 

 
Povrchová úprava: 
 
- nástřik práškovým vypalovacím lakem  
 

 
Zakázka bude provedena v 1 etapě. 
I. etapa - vybavení místnosti č. 314, dle podmínek této zadávací dokumentace 
   - realizace duben 2019 
 
 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky     

3.1 Termín plnění 
Termín začátku plnění veřejné zakázky je po podpisu smlouvy. 
 
3.2 Místo plnění 
Místem plnění je Centrální depozitář Muzea Cheb, Baltazara Neumanna č. p. 523/1, 350 02 Cheb.        
Depozitář Obrazů, místnost č.314.   

 

4. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude, při splnění všech požadavků zadavatele, provedeno dle nejnižší nabídkové 
ceny. Cena bude uvedena včetně DPH.  

 

5. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

5.1 Požadavky na jednotné zpracování nabídkové ceny 
  
Do ceny zahrne uchazeč veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému provedení činností dle 
předmětu této veřejné zakázky, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, nákladů na 
opatření podkladů, provozních nákladů, pojištění, daní a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s 
plněním předmětu veřejné zakázky. 
 
Celková nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu 
veřejné zakázky a musí být uvedena v členění dle tabulky: 
 
ETAPA  Cena včetně DPH 
I. ETAPA  
CELKEM   
 

 celková nabídková cena včetně DPH v Kč. 
Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost uchazeč. Cenová nabídka bude doplněna do 
Krycího listu, který je součástí zadávací dokumentace. 



 
 
5.2 Podmínky překročení ceny 
 
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci 
veřejné zakázky v daném místě a čase. Dodavatel, který není plátce DPH, se zavazuje, že po celou 
dobu realizace předmětu plnění garantuje cenu nabídkovou a nebude požadovat od zadavatele 
doplatek DPH, kdyby se v průběhu realizace plátcem DPH stal.   
 
5.3 Nabídková cena 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, DPH, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace 
zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. Zadavatel nebude poskytovat „před“ 
zahájením prací zálohy.  
 
5.4 Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky takto: 

 100% částky bude vyplaceno až po výrobě, dodávce a montáži 14 ks oboustranných 
pojízdných rámů na obrazy s krytováním výška 2,60m x šířka 2,45m kompatibilní se 
stávajícím kolejnicovým systémem a ukotvení stávajícího krajního síta na konci kolejové 
dráhy.   

Zadavatel neposkytuje zálohové platby. Úhradou (termínem splatnosti) se rozumí den odepsání částky 
z účtu zadavatele. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení 
objednavateli. 

5.5 Pojištění odpovědnosti za škodu 
 
Vítězný uchazeč je povinen při podpisu smlouvy zadavateli předložit originál uzavřené pojistné 
smlouvy spolu s potvrzením o zaplacení, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou 
uchazečem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí minimálně 100 000,- Kč. 
 
 

6. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo  

Nabídky mohou uchazeči doručit zadavateli do 22.03.2019 do 10:00 hodin na kontaktní 
elektronickou adresu zadavatele: prochazkova@muzeumcheb.cz. 
 

7. Informace o výsledku výběrového řízení 

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně prostřednictvím e-mailu. 

8. Kontaktní osoba a informace k veřejné zakázce  
 
Kontaktní osobou je Ing. Veronika Procházková  737 604 548. Stávající kolejnicový systém je 
možno si prohlédnout po předchozí telefonické či emailové domluvě.  
 
 
Varianty nabídek zadavatel nepřipouští a dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 
 
 
 
 
 



 
 

9. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 
 ponechání všech nabídek pro archivaci, nevracet účastníkům podané nabídky 
 neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku 
 součinnost vybraného dodavatele při veřejnosprávní kontrole  
 
 
 
Cheb dne  
         
    
                 Ing. Martina Kulová 
      ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje 
 
  

         
 
 
Přílohy 
 
 Příloha č. 1 -  Fotodokumentace 

Příloha č. 2 -  Návrh smlouvy o dílo 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 
 
 

 

 

 



 
Krycí list nabídky 

 
na akci:  

„Vybavení depozitáře podsbírky Obrazů úložným systémem” 
 
Údaje o účastníkovi  
 
Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Právní forma  

IČ  

Telefon  

E-mail  

Kontaktní osoba pro 
jednání ve věci nabídky 

 

 
Cenová nabídka dle etap 
 
ETAPA CENA BEZ DPH CENA VČETNĚ DPH 
I. ETAPA   

 
Celková cenová nabídka   
 
Nabídková cena díla bez DPH   Kč 

DPH (z ceny bez DPH)  Kč 

Celková cena včetně DPH   Kč 

 
 
V ………………….. dne …………… 

               ………………………………. 
                       jméno a podpis 
          oprávněného zástupce účastníka 

 
 
Poznámka: Tento list bude součástí nabídky. 

 


