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VÝZVA 
 

pro zakázku malého rozsahu 

na služby 

 
podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná  

o zadávací řízení dle tohoto zákona 

a 

 

Název zakázky: 

 

„Hody Přerov  2013“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel: 

Kulturní a informační služby města Přerova, Nám. 

T.G.Masaryka 8, 750 02 Přerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen 2013 
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1 Identifika ční údaje zadavatele 
 
Název zadavatele:     Kulturní a informační služby města Přerova 
IČ zadavatele:   45180512     
Sídlo zadavatele:                          Přerov I- Město, nám.T.G.Masaryka 8, PSČ 750 02 
Osoba oprávněná jednat  
za zadavatele:       Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel KISmPř  
      
ZUJ obce:    511382 
NUTS:     CZ0714511382 
Kód právní formy zadavatele: 801 
 
Kontaktní osoba:    Mgr. Jaroslav Macíček 
Telefon:     604610408 
E-mail:    smp.macicek@medialine.cz 
 
Kontaktní osoba ve věcech           Mgr. Jaroslav Macíček 
technických:    604610408 
Telefon:    smp.macicek@medialine.cz 
E-mail:     
 
 

2 Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 

2.1 Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je kompletní technické zabezpečení  Svatovavřineckých 
hodů v Přerově, které se uskuteční ve dnech 9. – 11.srpna 2013 na nám.TGM v Přerově 
dle programu, který je přílohou zadávací dokumentace této výzvy.  
 
Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující činnosti:   
 

Kompletní technické zabezpečení, tj. ozvučení a nasvícení koncertů, které se 
uskuteční v rámci výše uvedené akce a které jsou uvedeny v příloze zadávací 
dokumentace této výzvy. 

 

 
3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je  96.800 ,- Kč včetně DPH. 
 

4 Lhůta a místo pro podání nabídky 
 
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý 
pracovní den lhůty v době od 08:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod. (poslední den 
lhůty do 10.00 hodin) na adresu: KISmPř,nám.T.G.Masaryka 8, 750 02 Přerov I - Město  
 
Konec lhůty pro podání nabídek je:  25.6.  2013 do 10:00 hod. 
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Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 
 
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami  
a razítky uchazeče a zřetelně označených:  
 

Neotvírat VZ – „Hody Přerov 2013“ 
 
Na obálce bude dále uvedena čitelně adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit. Při 
podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené.  
 

5   Kritéria pro hodnocení nabídek 
 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky (viz.Zadávací 
dokumentace). 

 
 

6   Zadávací dokumentace 
 
Nedílnou součástí této výzvy je zadávací dokumentace – specifikace technických podmínek. 
 
6.1. Způsob poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou 

a) vyzvednout osobně na adrese zadavatele, prostřednictvím kontaktní osoby nebo  
b) bude zaslána elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu 

 
6.2.    Vyžádání zadávací dokumentace 
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná. Za písemnou se považuje  
i elektronická forma, zaslaná na níže uvedenou elektronickou adresu. Dodavatel je povinen 
sdělit při vyžádání zadávací dokumentace pouze jednu elektronickou adresu, na kterou budou 
zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za řádnost a úplnost této 
adresy odpovídá dodavatel. 
 

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí obsahovat tyto údaje: 
 

- Název veřejné zakázky 
- Název právnické osoby / jméno a příjmení fyzické osoby 
- Sídlo (včetně PSČ) 
- IČ 
- DIČ 
- Poštovní adresa pro písemnou komunikaci 
- Kontaktní osoba (jméno a funkce) 
- Tel., e-mail 

 
Takto vyplněnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace zašlete na adresu:  
     
     Adresa: KISmPř, nám.T.G.Masaryka 8, 750 02 Přerov I - Město 
     Kontaktní osoba:  Mgr. Jaroslav Macíček 
     Telefon: 604610408 
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     E-mail:  smp.macicek@medialine.cz 
 
 
UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE: Všechny ostatní informace, které uchazeč potřebuje pro 
zpracování své nabídky zadavatel poskytuje uchazeči v rámci zadávací dokumentace – 
technických specifikací zakázky. 
 
 
 
 

 
V Přerově dne 10.6. 2013 
 
 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel KISmPř 
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