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                           OBEC DĚTMAROVICE 
                           Dětmarovice čp. 27 

                           735 71 Dětmarovice                           

                           

 

V Dětmarovicích dne 11.07.2018 

č.j. OÚD/2740/2018  

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 

  „15. Obecní slavnost v Dětmarovicích“ 
 

Obecní slavnost  se bude konat v sobotu 08.06.2019 v době od 1500 do 2400 hodin na sokolském 

hřišti v Dětmarovicích čp. 832.  
 

I. Identifikační údaje zadavatele 
 

Zadavatel: 

Obec Dětmarovice  

735 71 Dětmarovice čp. 27 

zastoupena Ing. Ladislavem Rosmanem, starostou obce 

IČ:  00297445 

DIČ: CZ00297445 
 

Kontaktní osoba: 

Bc. Lenka Hanusková, referent obecního úřadu  

tel: 596 540 143, e-mail: socialni@detmarovice.cz 
 

II. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 
 

Programové zajištění: 
 

a)  Časové navržení a zabezpečení programu: 

      - Zahájení – pop music pro starší generaci – např. Věra Špinarová revival apod. 

           - Odpolední vystoupení pro děti např.:  Maxim Turbulenc apod. 

                 - Hlavní večerní program např.: Michal David,  Pepa Vojtek, David Deyl, Nebe,       

                    Jelen, David Koller, Divokej Bill, Nezmaři, Čechomor, Kryštof, Xindl X, Petr    

                    Kolář, Walda Gang, Debbi,  Pavol Habera, Inflagranti, Ben Cristovano, Chinaski,  

                    Lenny, Aneta Langerová,  Ewa Farna, Olga Lounová apod.                                        

     - Závěr -  hudba k tanci a poslechu  

 

 b) Zajištění doprovodného programu na dobu mezi vystoupeními kapel a speciální 

program pro děti např. malování na obličej, hry apod. 

 

Technické zajištěni: 

Zastřešené podium, osvětlení, ozvučení podia v rozsahu cca 2 000 posluchačů, osvětlení, 

elektrocentrála o výkonu 80kVA, 20 ks bariéry před podium, 2 stany (s osvětlením, 

zázemí pro účinkující), 3 velkoplošné stany o rozměrech 10 x 4 m (s osvětlením) včetně 

stolů a lavic pro cca 200 návštěvníků a 1 velkoplošný stan 10 x 5 m 

 

   Poznámka:  

   V minulých letech v hlavním programu v Dětmarovicích vystoupili: 
   2006 - NO NAME, ÚSPĚCH                        2007 - HORKÝŽE SLÍŽE, TURBO 
   2008 - ABRAXAS, VĚRA ŠPINAROVÁ    2009 -  MIROSLAV ŽBIRKA, PETR BENDE & BAND 

   2010 - BUTY, MONIKA AGREBI               2011 -  ŽLUTÝ PES,   WOHNOUT  

   2012 - MŇÁGA A ŽĎORP, MARKÉTA KONVIČKOVÁ, LEGENDY SE VRACÍ 

   2013 - MANDRAGE, PETR REZEK           2014 - CHINASKI, READY KIRKEN 

   2015 - OLYMPIC, DOGA                            2016  - KRISTINA, PORTLESS, HAIDI JANKŮ 
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   2017 - NO NAME, DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, PAVEL DOBEŠ, VESELÁ TROJKA     

   2018 – MAREK ZTRACENÝ, SLZA                    

 

III. Hodnota zakázky 
 

Přepokládaná cena do 500 000,-Kč.  

Nabídková cena, bude obsahovat cenu v Kč včetně DPH a bude zahrnovat veškeré 

náklady na provedení zakázky. 

Do nabídky uveďte cenu za zajištění akce v tomto členění: 

- cena za programové zajištění 

- cena za doprovodný program  

- cena za technické zajištění 

 

IV. Další požadavky na zpracování nabídky: 
 

- Návrh smlouvy na zajištění této akce (ve smlouvě budou uvedeny penále v min. výši    

   10% za nesplnění jednotlivých bodů programu) 

- Kopii dokladu k oprávnění podnikání vztahující se k předmětu zakázky 

- Kopii pojistné smlouvy min. 5 mil.Kč 

- Reference  - min. 3 v minimální částce 400 tisíc bez DPH 

- Vyplněný krycí list, který je přílohou č. 1 

 

V. Způsob podání 
 

Nabídku doručte nejpozději 02.08.2018 do 1000 hodin v zalepené obálce na adresu: 

     Obecní úřad Dětmarovice 

     čp. 27  

     735 71 Dětmarovice  

Obálku označte nápisem NEOTVÍRAT NABÍDKA - „15. Obecní slavnost                       

v Dětmarovicích“. 

 

VI. Ostatní 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy, nikoho nevybrat, 

vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené touto výzvou             

a neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení. 
 

Dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 

vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (§ 18, 

odst. 5). Ustanovení zákona jsou použita pouze podpůrně. 
 

Posouzení předložených cenový nabídek a výběr nejvhodnější nabídky provede Rada 

obce Dětmarovice. Základním kritériem pro zadání této veřejné zakázky je výběr 

atraktivity návrhů představiteli zakázky. 

 

VII. Přílohy  
 

Příloha č. 1 – Krycí list  

 

 

 

 

Ing. Ladislav Rosman v. r. 

    starosta obce 

 


