
 

 

 

 

 
Účel poptávky 

Doprava dekorací 
 

Evidenční číslo poptávky: 004/2017 
 

Identifikační údaje o zadavateli:  

Divadlo Na zábradlí 

příspěvková organizace        

se sídlem Anenské nám. 5, 115 33 Praha 1 

jednající ředitelem Mgr. Petrem Štědroněm, Ph. D. 

IČ: 00064394, DIČ: CZ00064394 (neplátce DPH) 

 

Z důvodu nedostatečného skladového prostoru ve vlastní budově, poptáváme 

cenu za dopravu kulis mezi externím skladem a divadlem s možností budoucí 

dlouhodobé spolupráce dle následujícího zadání: 

 

• Nepravidelná doprava divadelní dekorace ze skladu v Praze 6 - Suchdole, Kamýcká 

235 do Divadla Na zábradlí, Anenské nám. 209/5, 11533 Praha 1 a zpět. 

• Čas mezi 9. až 15. hodinou ze skladu do divadla a mezi 21. – 24. hodinou zpět do 

skladu. (v mezičase je vozidlo k dispozici dopravci). 

• Četnost: 10x – 15x do měsíce. 

• Plán výjezdů bude oznamován měsíc dopředu. Bližší upřesnění jednotlivých jízd včas 

podá jevištní mistr p. Miroslav Stibr, tel. 603/986075, e-mail: stibr@nazabradli.cz. 

• Vozidlo typu Renault Mascot, délka 5m, šířka 2m, výška 2m. 

• Za účelem spravedlivého porovnání nabídek, poptáváme jak hodinovou cenu, tak 

cenu za 1km (později lze řešit i paušálem). 

• Bližší informace o předmětu poptávky podá p. Miroslav Stibr, tel. 

603/986075, e-mail: stibr@nazabradli.cz. 
 

Termín zahájení poskytování služby: prosinec 2017 nebo leden 2018 

Ustanovení: 

1. Cenovou nabídku lze předložit jakýmkoli prokazatelným způsobem, tedy i 

elektronicky. Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena v 

českých korunách v členění: cena bez DPH, DPH a včetně DPH. Zadavatel není plátce 

DPH. 

2. Konečný termín pro podání nabídek je čtvrtek 23. 11. 2017, 12.00h., a to 

elektronicky na fiserová@nazabradli.cz, případně písemně či osobně na adresu 

Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 5, 115 33 Praha 1, s poznámkou „Poptávka-
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doprava“ na obálce. 

 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu k předložení cenové nabídky zrušit a to kdykoli 

během řízení bez udání důvodů. 

4. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za služby vycházející 

maximálně vstříc specifickým požadavkům divadelního provozu. 

5. Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů 

spojených s jejich vypracováním a s účastí v poptávkovém řízení. Nabídky ani jejich 

části nebudou uchazečům vráceny. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od 

uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách. 

6. Cena za plnění předmětu zakázky bude uhrazena na základě faktury dodavatele vždy 

1 měsíc zpětně dle skutečně provedených jízd (nebo paušálem). 
 

 

 

 

Mgr. Petr Štědroň, Ph. D. 

ředitel Divadla Na zábradlí 

v.r.  

 

 

 

  

 

 


