Zadavatel Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje ve smyslu § 6, 27 a 31
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku „Audioprůvodce pro
etnografickou expozici statku v Milíkově“ při realizaci akce:
REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ
V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci,
kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.
Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky
musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek EZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.
Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je
povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů
platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských
účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje
dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se
technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na emailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.
1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A OSOBÁCH PODÍLEJÍCÍCH SE NA
ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název zadavatele:
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Adresa sídla zadavatele:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
IČ:
00074276
DIČ:
CZ00074276
Kód státu:
CZ, Česká republika
Kategorie zadavatele:
Veřejný
Bankovní spojení:
Komerční Banka, Cheb
Číslo účtu:
43-6259620257/0100
ID datové schránky:
ux8kk7n
Statutární zástupce:
Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského
kraje
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Kontaktní osoby:
 Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje, e – mail
kulova@muzeumcheb.cz, telefon +420 739322499
 Mgr. Michal Beránek, vedoucí odborného oddělení Muzea Cheb, p. o. Karlovarského
kraje, e – mail beranek@muzeumcheb.cz, telefon +420 739322499
 Ing. Josef Vacek, osoba pověřená zadavatelskými činnostmi dle ust. § 43 ZZVZ,
administrátor veřejné zakázky, EGRACOM s.r.o., IČ: 27967239, sídlo Sládkova 159/1, 350
02 Cheb, telefon +420 739 022 742, e-mail vacek@egracom.cz
2) NÁZEV ZAKÁZKY
„Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
3) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), investiční priorita "Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a
kulturního dědictví", téma cíle "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního dědictví, výzva č. 21 Muzea.
Číslo projektu:
Název projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674
Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
Předpokládaná hodnota celé zakázky činí 496 000,- Kč bez DPH.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je:
1. Dodávka jednoúčelových zařízení:
dodání 20 kusů jednoúčelových zařízení - audio-guide technologie s dobíjecím akumulátorem
v uzavírací nabíjecí skříni. Zařízení odolné vůči nárazům, nepřízni počasí, uživatelsky příjemné
(váha, možnost zavěšení na krk).
Přehrávač průvodcovského systému pro audio, obrázky nebo film.
Celková výdrž dobíjecí baterie až 12 hodin nepřetržitého provozu, doba nabíjení maximálně 4
hodiny.
Barevný displej, interní paměť (karta) rozšířitelná na min. 32 GB.
Podsvícená klávesnice, obsluha pogumované klávesnice (opus click), nikoliv dotykový displej.
Mezinárodně standartní klávesa „5“ s hmatovými výstupky pro zrakově hendikepované.
Záruka 2 roky.
2. Software
Kritéria nahrávky:
jazykové verze – čeština, němčina, angličtina, ruština, dětská verze v češtině a nahrávka ve
znakové řeči.
Délka nahrávky 1 hodina, počet fotografií 21.
Studiové nahrávky realizovat rodilými mluvčími – překlady i moderátoři.
Možnost postupného rozšiřování textů, jazykových verzí
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Možnost vkomponovat fotografie, obrázky, videosekvence, zařízení by mělo mít možnost zařídit
synchronizaci s videem.
Možnost využít v zařízení zabudovaný bezpečnostní okruh – proti neoprávněnému vynesení
zařízení z objektu expozice.
Scénář expozice je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Vytvoření mobilní internetové aplikace s vlastním designem vycházející z identity muzea.
4 jazykové mutace (čj, nj, aj, rj) + dětská verze
Celkem 21 zastavení (celkem 4 x 21 mobilních webových podstránek)
Zajištění vygenerování konkrétního QR kódu ke každému zastavení
Umístění všech nahrávek a internetové aplikace na serveru na dobu 5 let
Zajištění videa ve znakové řeči
Webhosting –po dobu 5 let
Zajištění Internetové přípojky, zřízení vnitřní sítě a Wifi
Zajištění pevného připojení k internetové síti v objektu pokladny a zajištění pokrytí Wifi sítě, do
které po připojení telefonu návštěvníka otevře konkrétní rozcestník s nabídkou stažení
multimediálních informací o muzeu.
Datová příprava pro přívod internetu, bude umístěna v podkroví hlavního objektu, na kterém
bude zároveň příprava pro umístění vysílače (access pointu). Datová síť bude rozvedena do
všech objektů statku (stodola, nádvoří), tak aby celý statek byl pokryt wifi signálem. Datové
rozvody budou vedeny tak, aby byl minimalizován zásah do konstrukcí památkově chráněného
statku (vedeno podlahami, výkopem, či po povrchu).
Datový rozvaděč bude umístěn v prostorách pokladny. Dále je pak potřeba dořešit umístění
datových zásuvek pro potřeby pokladny.
Obě datové sítě musí být od sebe oddělené za pomoci vlan.
Access pointy musí umět minimálně 2x SSID
Podklady pro nastavení úvodní stránky bude dodávat provozovatel.
Požadavky na kapacitu wifi: 20osob, minimální rychlost na uživatele 2Mbps.
4) DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:
po podpisu smlouvy
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:
červen 2021
Místem plnění veřejné zakázky je statek Milíkov č. p. 18 a sídlo dodavatele.
5) OBCHODNÍ PODMÍNKY
Přílohou této výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vybraným dodavatelem a obsahuje veškeré obchodní podmínky.
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy
návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu
respektovat podmínky uvedené v této výzvě.
Zadavatel požaduje následující úpravy vzorové smlouvy:
doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka, doplnění finančních částek smluvní ceny,
bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
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Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve
formátu*.doc.
6) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, na
základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno
podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH, s tím, že nejnižší nabídková cena je nejlepší.
Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 600 160,- Kč
včetně DPH na celkovou dodávku včetně software. V případě překročení této maximální hodnoty
bude nabídka vyřazena z hodnocení.

7) ROZSAH POŽADAVKU ZADAVATELE NA KVALIFIKACI ÚČASTNÍKA
A) Základní způsobilost
Účastník prokáže splnění základní kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve
stanoveném rozsahu splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst.
2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku,
pokud je do něj účastník zapsán.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního
rejstříku stáří max. 3 měsíce ke dni podání nabídky.
C) Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu 3 významných
dodávek obdobných předmětu plnění poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele viz
čestné prohlášení, příloha č. 2. Předložený seznam významných dodávek musí obsahovat
minimálně 2 zakázky ve finančním objemu minimálně 250 tis bez DPH.
Za zakázku s předmětem plnění obdobným předmětu plnění této veřejné zakázky zadavatel
považuje zákazníci dodávku a zpracování audio průvodců pro objednatele v oblasti kultury a
cestovního ruchu.
8) ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude stanovena po celou dobu plnění jako cena maximální se započtením
veškerých nákladů (mj. dopravné apod.), rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou
dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentaci pro výběrové řízení.
Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výši stanovené maximální nabídkové ceny.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková cena v Kč bez DPH
2. DPH 21% v Kč
3. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
Rekapitulace nákladů na realizaci bude celé veřejné zakázky s členěním po jednotlivých
ucelených částech:
a) Dodávka jednoúčelových zařízení
b) Software
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zpracovaných
podkladů k výběrovému řízení, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a
zprovoznění předmětu plnění veřejné zakázky třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky
je tato výzva včetně všech příloh.
Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky (včetně položkového rozpočtu),
musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.
9) PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje EZAK.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 23. 12. 2020 do 10:00 hodin.
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Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.
10)POŽADAVEK NA FORMÁLNÍ ÚPRAVU, STRUKTURU A OBSAH NABÍDKY
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, a podána výhradně v elektronické formě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.krkarlovarsky.cz/company_detail_57.html. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém
elektronického nástroje.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
 Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů.
 Prokázání kvalifikace
 Cenová nabídka, dle požadované struktury
 Návrh smlouvy
 Případné další přílohy a doplnění nabídky
11) PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění.
Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva a její přílohy.
12)ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Zadavatel je oprávněn nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit
zadávací podmínky, které se týkají obsahu nabídek nebo způsobu jejich podání. Změna nebo
doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným
způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha
doplnění nebo změny vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání
nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit
okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby ode dne odeslání
změny nebo doplnění k uveřejnění činila nejméně celou svou původní délku.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí
žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.
Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na
https://ezak.kr-karlovarsky.cz) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost je
nutno doručit v elektronické podobě nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů před uplynutím lhůty,
která je stanovena v předchozím odstavci.
Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek
výběrového řízení, bude dále postupovat podle § 99 ZZVZ.
13)PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:


nepřipouštět variantní řešení

strana: 7






vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy
nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti
plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za
doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení,
oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich
uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje
za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník
Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_4143.html
Digitálně podepsal Ing.

V Chebu dne 7. 12. 2020

Ing. MARTINA MARTINA KULOVÁ
Datum: 2020.12.07
KULOVÁ
14:58:00 +01'00'

Přílohy :
1. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášen o pravdivosti
údajů
2. Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů
3. Kupní smlouva, dle rozsahu veřejné zakázky
4. Scénář expozice
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Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková
cena za realizaci předmětu plnění je pevná a maximální se započtením veškerých nákladů, rizik,
zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a že jsme provedli
kontrolu zadávací dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že
nám jsou známy veškeré technické kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci předmětu
plnění a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
předmětu plnění nezbytné.
Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. Dne ……………

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

Poznámka: Tento list bude součástí
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
k veřejné zakázce

„Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
Účastní
k:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaný:
jednající:
(dále jen „Účastník“),
tímto čestně prohlašuje, že
1.

splňuje základní způsobilost dle § 74 zákona:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku ani proti němu nebyla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
zadavatele.
f) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.

2.

splňuje profesní způsobilost dle § 77 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3
měsíce ke dni podání nabídky.
Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.
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3. splňuje technickou kvalifikaci dle §79 zákona:
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:
a) seznamu tří významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení,
včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Předložený seznam významných dodávek musí obsahovat minimálně 2 zakázky ve finančním objemu minimálně
250 tis. bez DPH.
Seznam realizovaných služeb v posledních třech letech:
Poř.
číslo

Objednatel
(název, kont. osoba, tel., e-mail)

Referenční zakázka
(název a popis,
z kterého bude zřejmé
splnění technické
kvalifikace)

Hodnota referenční
zakázky
(vč. DPH)

Termín
realizace

1.
2.
3.
4.

neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů);

5.

v rámci výběrového řízení uvedl všechny údaje v této nabídce pravdivě, seznámil se s podmínkami výzvy a
před podáním nabídky si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a technické nejasnosti a respektuje
podmínky výzvy a zadávací dokumentaci.

6.

má (případně bude mít nejpozději ke dni podpisu příkazní smlouvy) uzavřenou platnou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Příkazníkem třetí osobě v souvislosti
s výkonem jeho činnosti, a to s plněním ve výši nejméně 500 000 Kč.

7.

souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky smlouvy
vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy atd.).

V ………………….., dne ……………….

……………………………………………………
Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka

