Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel: 581 762 046, 774 001 405
e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz, www.mekskojetin.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
„Nákup nového automatizovaného knihovního systému pro účely spojené s hlavní
činností Městského kulturního střediska Kojetín – pracoviště Městská knihovna“
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
název zadavatele:
Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace
sídlo:
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
právní forma:
příspěvková organizace
IČ:
00368903
DIČ:
CZ00368903
osoba oprávněná jednat:
Hana Svačinová, ředitelka
kontaktní osoba:
Hana Svačinová, ředitelka
tel.:
774 001 405, 581 76 20 46
email:
reditelka@meks.kojetin.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automatizovaného knihovního systému pro
účely spojené s hlavní činností Městského kulturního střediska Kojetín – pracoviště
Městská knihovna, v souladu s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákonem 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, platnými ČSN EN a ČSN, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou
výhodnost celkového řešení.
Nabídka na zpracování veřejné zakázky bude zpracována následně:
Zpracování cenové nabídky automatizovaného knihovního systému bude provedeno
položkově včetně licence, dodávky, instalace, implementace, převodu dat a uživatelského
školení.
Předmětem této veřejné zakázky je automatizovaný knihovní systém. Tato veřejná zakázka
je podrobněji vymezena v zadávací dokumentaci. Místo plnění veřejné zakázky je Městská
knihovna MěKS Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín.
3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje dodavateli zadávací dokumentaci jako přílohu č. 1. této výzvy v tištěné
a elektronické podobě. Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné obsah nabídky a její
požadovanou strukturu. Zadavatel bude tímto od uchazeče očekávat relevantní nabídky
s parametry zohledňujícími konkrétní okolnosti a specifika z místa plnění.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a informací
k prokázání splnění kvalifikace, musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena adresa
uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. září 2018 v 17.00 hodin. Riziko pozdního
doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč.
Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Městské kulturní středisko Kojetín,
příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
a to do konce lhůty pro podání nabídky.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů uchazeče.
Doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen předložit v originále či prosté
kopii. Originály dokladů je objednatel oprávněn vyžádat od vítěze soutěže. Splnění
základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením originálu čestného
prohlášení (viz příloha č. 2) s podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele. Toto
prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán)
a živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke
splnění předmětu zakázky, kterým se prokazují profesní kvalifikační předpoklady, nesmějí
být starší 90 kalendářních dnů.
Specifikace požadavků na uchazeče:
- živnostenský list, nebo koncese,
- prokázání zakázek obdobného zaměření.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání
splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku malého rozsahu.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu:
A. nabídková cena (váha 50 %)
B. kompatibilita se současným automatizovaným knihovním systémem Clavius (váha 50
%)
Způsob hodnocení nabídek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci.
7. Jiné požadavky a práva zadavatele
Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací
podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu do doby
uzavření smlouvy. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s
účastí v zadávacím řízení.
V Kojetíně, dne 10. září 2018

..………………………………….
zástupce zadavatele
Hana Svačinová, ředitelka MěKS Kojetín
Příloha:
1) Zadávací dokumentace
2) Čestné prohlášení
3) Krycí list nabídky

