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Zadávací podmínky  

Zadávací podmínky pro zpracování nabídky 
na služby „Svatováclavský jarmark 2011“ 
 

I. Zadavatel zakázky malého rozsahu 

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava 

IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451   

Bankovní 
spojení: 

Komerční banka, a.s. 
Číslo 
účtu: 

923761/0100   

 
 

II. Předmět plnění zakázky  

Předmětem plnění zakázky je realizace kulturně společenské akce s lidově historickou tématikou 

„Svatováclavský jarmark 2011“. 

 

 
 

III. Místo, lhůta a způsob plnění zakázky  

Místo plnění 

Náměstí Sv. Čecha v Přívoze 

Lhůta plnění 

Od: 28. 9. 2011 Do: 28. 9. 2011   

Způsob plnění 

Zajištění kulturně společenské akce s lidově historickou tématikou „Svatováclavský jarmark 2011“ dne  

28. 9. 2011. 

 

 
 

IV. Požadavky zadavatele na nabídku 

Prokázání kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předlpoklady doložením následujících dokumentů: 

a) oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky, 

b) živnostenský list, 

c) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) či výpis z jiné obdobné evidence 

(pokud je v ní uchazeč zapsán), výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů vzhledem k poslednímu 

možnému dni podání nabídky. 

 

Vítězný uchazeč je dále povinen předat zadavateli úředně ověřené kopie těchto dokumentů, a to před 

podpisem smlouvy. 



Statutární město Ostrava 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
úřad městského obvodu  

2/3 www.moap.cz   

Zadávací podmínky  

Povinné součásti nabídky 

Dále uchazeč předloží v následující dokumenty podepsané oprávněnou osobou: 

a) čestné prohlášení o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu zadávacího řízení, 

b) nabídkovou cenu za celý předmět plnění, 

c) návrh smlouvy, který bude obsahovat zejména 

- údaje o zadavateli a dodavateli, 

- specifikaci předmětu služby,služby/dodávky, 

- nabídkovou cenu, obchodní a platební podmínky, 

- místo a lhůtu plnění. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit znění návrhu smlouvy před jejím podpisem.  

Vítězný uchazeč je dále povinen předat zadavateli originál čestného prohlášení dle bodu a), a to před 

podpisem smlouvy. 

 
 

V. Nabídková cena, obchodní a platební podmínky 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady. 

Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci kulturně společenské akce s lidově historickou tématikou 

„Svatováclavský jarmark 2011“ v Kč bez DPH. 

V návrhu smlouvy uvede uchazeč nabídkouvou cenu za realizaci kulturně společenské akce s lidově 

historickou tématikou „Svatováclavský jarmark 2011“ v Kč bez DPH . 

 

Obchodní a platební podmínky budou ve smlouvě uvedeny v následujícím rozsahu: 

a) podkladem pro úhradu smluvní ceny za realizaci kulturně společenské akce s lidově historickou 

tématikou „Svatováclavský jarmark 2011“ bude faktura vystavena po řádném předání a převzetí 

předmětu zakázky, která bude obsahovat údaje daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, údaje dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., 

Obchodního zákoníku, v platném znění a bude obsahovat číslo smlouvy dle zadavatele, 

b) lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího převzetí 

zadavatelem, 

c)  nebude-li faktura obsahovat některé náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena, je zadavatel 

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení  

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí zadavatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 

opravu a vystaví novou fakturu. Vrátí-li zadavatel fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vystavené faktury. 

 
 

VI. Lhůta a způsob podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky 

Začíná běžet: 9. 6. 2011 Končí:  20. 6. 2011 v 15:00 hod.   

Způsob podání nabídky 

Nabídka musí být podána v listinné podobě v uzavřené obálce označené nápisem „NEOTVÍRAT-VZ 

Svatováclavský jarmark 2011“. Na jinak podané nabídky nebude brán zřetel. 
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VII. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle  

 nejnižší nabídkové ceny (ve výši 50%), 

 kvality projektu (50%). 

Neúplná nabídka nebo nabídka, u níž nebudou prokázány požadované kvalifikační předpoklady, bude 

zadavatelem z dalšího hodnocení vyřazena. 

Zadavatel připouští hodnocení v případě podání jedné nabídky. 

 
 

VIII. Další podmínky 

Nabídka musí být zpracována a předložena podle těchto zadávacích podmínek. Nabídky, které budou 

s tímto v rozporu, budou z výběrového řízení vyřazeny. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit zadávací řízení kdykoliv v jeho 

průběhu až do uzavření smlouvy, a to bez udání důvodů, a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 

Zadavatel je oprávněn změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání nabídky. 

Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení. 

 
 
 


