
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V ROCE 2022-2023 
 
ZADAVATEL: Karlovarský symfonický orchestr, p. o. 
Sídlem: Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary 
Zastoupený: MgA Michaelou Moc Káčerkovou, ředitelkou 
IČ: 63554585 
 
Předmět zakázky 
Předmětem zakázky je zajištění dopravy hudebních nástrojů v období od 1. března 2022 do 31. prosince 
2023 pro Karlovarský symfonický orchestr dle níže uvedené specifikace: 
 

- Hudební nástroje přepravuje Karlovarský symfonický orchestr v případě konání zkoušky nebo 
hlavního programu mimo koncertní sál Lázní III (Karlovy Vary, Mlýnské nábř. 5). 

- Nástroje je potřeba přepravovat citlivě, s ohledem na jejich křehkost a cenu. 
- Součástí přepravních služeb je nakládka a vykládka nástrojů. 
- Dodavatel musí dbát pokynů pracovníka zadavatele zakázky a dodržovat předem stanovené termíny 

přepravy. 
- Dodavatel musí mít zkušenosti s pravidelnou přepravou a stěhováním hudebních nástrojů. 
- Dodavatel také musí mít zkušenosti s rozmístěním hudebních nástrojů symfonického orchestru  

na pódiu. 
 
Termín plnění zakázky 
Jednotlivé zakázky bude vítězný uchazeč realizovat na základě uzavřené smlouvy a jednotlivých objednávek 
se závazným termínem a časy plnění. Smlouvu uzavře zadavatel s vítězným uchazečem.  
 
 
Nabídková cena 
Cena bude uvedena celkem v Kč bez DPH a včetně DPH. Zájemce o zakázku uvede požadované ceny  
na přiloženém krycím listě zakázky. 
 
 
Platební podmínky 
Bezhotovostní způsob úhrady z účtu zadavatele na účet dodavatele dle předloženého daňového dokladu 
(faktury) vystaveného na základě dodaného předmětu plnění, potvrzeného zástupcem zadavatele. 
 
 
Doba, místo a forma podání nabídek 
Nabídky mohou uchazeči vložit do obálky a zaslat či osobně doručit na adresu zadavatele nejpozději do  
pondělí 17. února 2022 do 12:00 hod. včetně. Zalepená obálka bude nadepsána „Výběrové řízení – 
Doprava hudebních nástrojů 2022/2023, NEOTEVÍRAT!“ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nabídka musí obsahovat: 

1. Vyplněný Krycí list zakázky, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče. 
2. Obsah nabídky (doprovodné služby, pojištění, balení, počet osob, které se na stěhování podílejí, 

velikost přepravního prostoru). 
3. Cenovou nabídku. 
4. Prokázání kvalifikace (výpis z Obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo kopii 

Živnostenského listu, certifikáty kvality, osvědčení,…). 
5. Reference uchazeče (obdobný náklad zakázky za poslední dva roky). 
6. Návrh smlouvy 
7. Případné další přílohy a doplnění nabídky. 

 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Předpokládaná celková výše zakázky za dané období je cca 160.000 Kč bez DPH. 
 
Adresa pro podání nabídky: 
Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 
Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary 
 
Kritéria výběru: 
50%  Cena zakázky. 
40%  Zkušenosti s pravidelnou přepravou a stěhováním hudebních nástrojů symfonického orchestru a 

jejich umístěním na pódiu. 
10% Reference, zkušenosti s obdobnými zakázkami. 
 
Harmonogram poptávky: 
17. 2. 2022  Uzávěrka nabídek 
17. 2. 2022  Výběr dodavatele 
2/2020   Podpis smlouvy s vítězným dodavatelem 
 
Kontaktní osoby ve věci této zakázky:  
Ing. Josef Bernátek, ekonom@kso.cz, GSM: 777 744 897 
Andrea Bräunerová, predprodej@kso.cz, GSM: 777 744 893 
Vlasta Vodičková, produkce@kso.cz, GSM: 777 744 896 
 
 
 
 
 
 
 
 


