
POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

„Pódiová sestava“

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11,65770 Brno
IC: 00094820, DIC: CZ00094820
bankovní spojení: účet Č. 2110126623 /2700
Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30
telefonní Č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

Zadání:

I. Název veřejné zakázky
„Pódiová sestava“

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky
Jedná se o dodávku pódiové sestavy dle přiložené specifikace.

IlL Doba plnění:
Dodání nejpozději do 10. 12. 2021.

IV. Nabídková cena:
Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně
DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný předmět
veřejné zakázky.
Jednorázová platba Po předání díla.

Maximální nabídková cena je 640 000 Kč včetně DPH.

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:
Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení
splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii,
v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

2. Účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných
dodávek s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění

3. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci
zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či
kvalitě.

Vl. Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší
nabídkovou cenu bez DPH.



Zadavatel nabízí jako formu úhrady (I částečnou) protiplnění formou „barteru« — využití této
možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění
formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další
služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu Po snížení nabídnutého možného protiplnění od
účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho
účastníka zadávacího řízeni, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH.

VII. Doručování nabídek (termín, místo):
Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email
info@ndbrno.cz do 18. 10. 2021 do 12 hod. V případě písemného podáni na adresu
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno — k rukám
ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte
názvem zakázky „Pódiová sestava - NEOTEVIRAT a adresou sídla, místa podnikání
účastníka zadávacího řízení.

VIII. Další podmínky zadavatele:
a) Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný

statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízeni
b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i Po uzavření poptávkového řízení

a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky — možnost dílčího plnění zakázky.
d) Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
f) Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v

českém jazyce.
g) Učastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladu spojených s podáním

nabídky.
h) Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem

č.13412016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisu.

IX. Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

David Vágner, vedoucí jevištního provozu Mahenova divadla, 774 285 883,
vagner~ndbrno.cz

X. Místo, datum

V Brně, 30. 9. 2021

I
—. —



Příloha: soupis soutěžené pódiové sestavy
Položka Název položky Počet ks CENA s DPH

1 Pódiová platforma; 200*1 00 cm, min nosnost 500kg, hliníkový rám s černou 20
dřevěnou překližkou-vnitřní, rám min 80 mm s drážkou, deska min 22mm

2 Pódiová platforma; 100*100 cm, min nosnost 500kg, hliníkový rám s černou 5
dřevěnou překližkou-vnitřní, rám min 80 mm s drážkou, deska min 22 mm

3 Pódiová platforma; 200*50 cm, min nosnost 500kg, hliníkový rám s černou 5
dřevěnou překližkou-vnitřní, rám min 80 mm s drážkou, deska min 22mm

4 Pevné nohy ALU k platformě, 20cm, iset (4 nohy), plastové ukončení 20
5 Teleskopické nohy ALU k platformě, 40-60 cm, 1 set ( 4 nohy) 20

s dolaďovacím šroubem pro vyrovnání nerovností
6 Teleskopické nohy k platformě ALU, 80-140 cm, 1 set (4 nohy) 20

s dolad‘ovacím šroubem pro vyrovnání nerovností
7 Schody ocel, 4 stupně, 100*100*80 cm, kompatibilní s platformou 6

max. výška pódia 100 cm, voděodolné, rozmontovatelné Po stupních
8 Schody ocel, 6 stupně, 100*150*120cm kompatibilní s platformou 2

max. výška pódia 140 cm, voděodolné, rozmontovatelné Po stupních
9 Zábradlí šikmé odlehčené kompatibilní se schody, 2 schody, fixační kit 10
10 Zábradlí šikmé odlehčené kompatibilní se schody, 3 schody, fixační kit 4
11 Spojka nohou pro dvě nohy - kompatibilní s platformou/nohami 15
12 Spojka pro dvě platformy - horizontální spojka 15
13 Spojka pro dvě platformy - vertikální, platforma na platformu 12
14 Čelní úchyt pro vkládání výkrytu do drážky 30
15 Spojka schodů k platformě - set 2ks 10
16 Zábradlí k platformě - rovné odlehčené, šířka 200cm, výška 90cm 6

fixačná kit
17 Zábradlí k platformě - rovné odlehčené, šířka 100cm, výška 90cm 4

fixačná kit
18 Držadlo pro použití platformy jako vozíku - uchycení do drážky 4
19 Kolečka pro použití desky jako vozíku, 2 pevná, 2 otočná 4

nebržděné, plastová, nosnost 1000 kg
20 Brzda pro kolečko, doplnění brzdy/kolečko, plastlguma 12
21 Pevné nohy k platofrmě 60 cm ALU, 1 set (4 kusy) + plastový konec 2
22 Adaptér na jednu nohu s kolem, černý, bez kolečka pouze adaptér 4

včetně utahovacího šroubu, kompatibilní s platformou
23 Adaptér na dvě nohy s kolem, černý bez kolečka pouze adaptér 2

včetně utahovacího šroubu, kompatibilní s platformou
24 Kolečka pro použití desky jako vozíku, 4 otočná, 2 bržděné 1,5
25 Rohová spojka zábradlí 4
26 Case pro přepravu - rozměry min. 1100*550*550 mm, foliovaná překližka 2

2*zámek butterfly, 8* sklopné madlo, 4 kolečka

Cena celkem s DPH


