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Zakázka: 2020/22 

POPTÁVKA K PODÁNÍ NABÍDKY 

na služby 

podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace Vás tímto vyzývá k podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Komplexní zajištění pořizování záznamů akcí KAM, jejich živého streamu 
a postprodukce videomateriálu“ 

 

Identifikační o zadavateli: 

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace  

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

IČ: 05128820 

zastoupena: doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem 

kontaktní osoba: Bc. Tereza Voltrová, voltrova.tereza@kambrno.cz, 722 934 930 

 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění pořizování záznamů akcí zadavatele nebo 
jejich živé streamování na vybraných online kanálech zadavatele, jakož i zajištění postprodukce 

záznamů. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda. Zadavatel předpokládá cca 6 akcí 
s potřebou živého streamování za kalendářní rok a cca 8 akcí s potřebou vytvoření audiovizuálního 

záznamu.  

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu rámcové dohody (příloha č. 3 poptávky) 

a ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 2 poptávky). 

Předpokládaná doba plnění: na 24 měsíců od účinnosti dohody 

Předpokládaná hodnota:  420.000,- Kč bez DPH 

Místo plnění:      Brno 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace: 

Zadavatel požaduje prokázání: 

Technická kvalifikace 

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 
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a) seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením 

poptávkového řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. 

Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul 

nejméně 5 významných služeb. 

Za významnou službu se pro účely poptávkového řízení považuje: 

• živý přenos nebo záznam celých diskusí, debat, kulatých stolů, koncertů, divadelních 
představení, sportovních záznamů nebo festivalů konaných v interiéru, za použití 

minimálně 2 kamer, kdy nejméně jedna z nich byla operovaná.  

Vzor seznamu významných služeb je přílohou č. 4 poptávky a musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

o identifikační údaje objednatele, 

o název významné služby, 
o předmět (popis) významné služby, ze kterého bude zřejmé, že předmět plnění služby 

odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným výše, 
o doba poskytnutí významné služby, 

o místo poskytnutí významné služby, 

o kontaktní osoba objednatele. 

 

Hodnocení nabídek:  

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. 

Zadavatel stanovil jako jediné kritérium nabídkovou cenu, přičemž nabídky budou vyhodnoceny 
prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou 

po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH. 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky, přičemž musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Nabídková cena bude uvedena účastníkem v členění dle tabulky pro výpočet nabídkové 

ceny (příloha č. 1 této poptávky). Účastník je odpovědný za obsah jím podané nabídky.  

 

Obchodní a platební podmínky: 

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu dohody (příloha č. 3 této 

poptávky). 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán jím nebo statutárním orgánem účastníka nebo 
jinou osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka; v takovém případě doloží účastník toto 

oprávnění v nabídce. 
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