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Státní oblastní archiv v Plzni, Sedlá čkova 44, 306 12 Plze ň 
 
ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2249/2013 
TEL:          377 222 480  
FAX:          377 222 486  
E-MAIL:  podatelna@soaplzen.cz,  
  www.soaplzen.cz  
DATUM:  8.11.2013 
 
Dle rozdělovníku 
 
Písemná výzva k podání nabídky na pln ění veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky: „Služební automobil“ 
 
 Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné 
zakázce malého rozsahu „Služební automobil“.  
V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o 
veřejných zakázkách. 
  
1. Identifika ční údaje zadavatele 
1.1. Základní údaje  
Veřejný zadavatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni  
Sídlo: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň 
IČ: 70979090 
DIČ: CZ 70979090. Zadavatel není plátcem DPH.  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň 
Číslo účtu: 4245881/0710 
 
1.2. Oprávn ěné osoby zadavatele 
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: 
Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni 
 
1.3. Kontaktní osoba  
Kontaktní osobou pro účely zadávacího řízení je: 
Ing. Lenka Kasíková (tel. 373 740 108, 605 247 523) 
e-mail: kasikova@soaplzen.cz 
Ing. Pavel Šimáně (tel. 373 712 804, 605 247 512) 
e-mail: simane@soaplzen.cz 
 
1.4. Zveřejnění zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentaci lze získat na webových stránkách poskytovatele www.soaplzen.cz 
 
2. Vymezení p ředmětu ve řejné zakázky malého rozsahu 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks služebního automobilu pro Státní 
oblastní archiv v Plzni podle technické specifikace, která je Přílohou č.2 této výzvy.  
 Navrhované řešení musí respektovat platnou legislativu a technické normy, 
vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  
 
3. Místo a doba pln ění 
 Místem dodání a převzetí plnění veřejné zakázky je prodejní prostor vítězného 
dodavatele. 
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  Konečný termín realizace dodávky požaduje zadavatel max. do 10.12.2013.  
 
4. Požadovaný obsah nabídky 
 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na papíře ve formátu A4.  Všechny 
listy písemné nabídky včetně všech příloh budou očíslovány průběžnou číselnou řadou 
začínající číslem 1. Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány nebo jinak 
zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.  
 Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo jinou osobou 
prokazatelně oprávněnou za uchazeče jednat, v případě uchazeče – fyzické osoby touto 
osobou, stejně tak jako vyplněný titulní list, uvedený v Příloze č.1, který musí být součástí 
nabídky.  
 Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.  
 
5. Způsob hodnocení nabídek 
 Hodnocení nabídek uchazečů, splňujících kvalifikační předpoklady, bude 
provedeno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena . Pro 
hodnocení nabídek je rozhodná nabídková cena včetně DPH.  
 
6. Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace 
Uchazeč splní kvalifikaci tím, že prokáže splnění podle § 50 odst.1 zákona č.137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách: 

1) základní kvalifikační předpoklady podle § 53 
2) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 
3) technické kvalifikační předpoklady podle § 56 
4) uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku  
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle § 57 zákona. 
 
Způsob prokázání spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů: 

1) základní kvalifika ční předpoklady podle § 53 
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 splní uchazeč předložením čestného 
prohlášení ke všem odstavcům § 53. V případě výběru konkrétní nabídky bude zadavatel 
požadovat před uzavřením smlouvy o dílo prokázání splnění základních kvalifikačních 
předpokladů podle § 57 zákona. 

2) profesní kvalifika ční předpoklady podle § 54 
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona splní uchazeč předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

3) technické kvalifika ční předpoklady podle § 56 
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 splní uchazeč předložením: 

a) seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky 
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění 

4) uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finan ční způsobilosti 
splnit ve řejnou zakázku  

Tento požadavek podle § 50 odst. c) splní uchazeč předložením čestného prohlášení 
v odpovídajícím znění.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládá uchazeč v prosté kopii. 
Před uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem požaduje zadavatel předložit 
originály nebo ov ěřené kopie  dokladů prokazující splnění kvalifikace. Doklady prokazující 



Strana 3 (celkem 7) 

splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být 
starší než 90 dnů.  
 
7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách a zpracována v členění: 

• nabídková cena bez daně z přidané hodnoty  
• sazba výše DPH  
• nabídková cena včetně DPH  

 
Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného 
předmětu plnění veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.  
Nabídka musí zohledňovat veškeré části dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale 
či dočasně ke splnění předmětu veřejné zakázky.  
 
8. Obchodní a platební podmínky 
 Uchazeč je povinen podat jediný návrh kupní smlouvy jako součást své nabídky. 
V případě nepředložení návrhu smlouvy bude nabídka uchazeče vyřazena z hodnocení.  
 
 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem 
nebo osobou k tomu zmocn ěnou na základ ě plné moci, v takovém p řípadě doloží 
uchazeč toto zmocn ění v originálu nebo v ú ředně ověřené kopii v nabídce . Předložení 
nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy.  
 
Návrh kupní smlouvy musí obsahovat následující smlu vní podmínky: 

a) cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se 
splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě 

b) za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí 
dodávky v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí 
dodávky ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného 
smluvního vztahu 

 
Návrh kupní smlouvy musí obsahovat podrobnou úpravu  minimáln ě následujících 
smluvních podmínek: 

a) stanovit výši smluvní pokuty v Kč při nesplnění smluvně určených termínů dodávky 
(ve výši 0,05 % z celkového smluvního objemu za každý započatý den prodlení až 
do dne splnění) 

b) stanovit výši penále při prodlení úhrady faktury objednatelem, tj. zaplacení úroku 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení zaplacení 
faktury 

c) k podmínkám provádění záručních oprav stanovit ve dnech do kdy: 
- prodávající potvrdí přijetí reklamované vady 
- stanoví způsob a termín jejího odstranění 
- zahájí práce na odstranění vady 
d) záruční dobu uvede uchazeč v návrhu kupní smlouvy v měsících.  

 
 Zálohy nejsou povoleny. Platba za předmět plnění bude realizována jednorázově 
po ukončení plnění veřejné zakázky a převzetí zadavatelem formou protokolárního předání 
předmětu plnění. Doba splatnosti daňového dokladu bude 21 kalendářních dnů od data 
jejího prokazatelného doručení zadavateli.  
 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle § 13a zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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 Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu zadavatele ve prospěch dodavatele.  
 Zadavatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí daňový 
doklad dodavateli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné 
údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je zadavatel povinen 
uvést zároveň s vrácením daňového dokladu.  
 
 Nebude li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je zadavatel oprávněn 
jej vrátit dodavateli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatností. U nového nebo 
opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  
 
9. Místo pro podání nabídek a lh ůta pro podání 
Nabídku podá uchazeč v písemné podobě 

• poštou formou doporučeného dopisu 
• nebo osobně v zapečetěné obálce 

 
s nápisem: „NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „SLUŽEBNÍ AUTOMOBIL “ a 
opatřené příslušným č.j. výzvy (SOAP/002-2249/2013) na adresu Státní oblastní archiv 
v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň.  
 
Lhůta pro podání nabídek je v termínu do  18.11.2013 do 9:00 hod . Rozhodující je razítko 
podatelny zadavatele.  
Termín otevírání a hodnocení nabídek: 18.11.2013 po 9:00 hod. Otevírání obálek je 
neveřejné.  
 
10. Další podmínky a informace k ve řejné zakázce 
 Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a 
končí do 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.  
 Zadavatel si vyhrazuje právo uchazečem předložený návrh smlouvy po vzájemné 
dohodě upravit v těch částech, které nevedou ke změně zadávacích podmínek. Všechny 
relevantní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci musí být zapracovány do návrhu 
smlouvy.  
 Zadavatel je oprávněn znění smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem zveřejnit. 
 
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací výběrové řízení, v případě, že: 

1) se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody zvláštního zřetele, pro které nelze 
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval 

2) vybraný dodavatel, popřípadě dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu 
nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost 

 
11. Přílohy 
Příloha č.1 - Titulní list nabídky 
Příloha č.2 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky 
 
 
 
 

                         Mgr. Petr Hubka 
      ředitel Státního oblastního archivu v  Plzni 
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Rozdělovník k písemné výzv ě : 
 
AUTO-ŠTÁDLER, s.r.o. 
Částkova  ev.č. 1815  
326 00  Plzeň-Východní Předměstí 
 
 
AUTO VOLF                        
Folmavská 2828/6                      
301 00 Plzeň – Borská pole 
 
 
AUTO CB spol. s r.o. 
Nepomucká 119 
326 00 Plzeň 
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Příloha č. 1 – Titulní list nabídky  
1. Název veřejné zakázky  

„ Služební automobil “  

2. Identifika ční a kontaktní údaje uchaze če : 

Obchodní firma/Název :   

Právní forma :   

IČ :   

Sídlo/Místo podnikání :   

E-mail :   

Tel./Fax :   

Kontaktní osoba :   

3. Nabídková cena  

Cena předmětu pln ění dle bodu 2. zadávací dokumentace  – „ Služební automobil “.  

cena zakázky celkem bez 
DPH 

..........% DPH Cena celkem včetně DPH 

   

4. Osoba oprávn ěná jednat za uchaze če 

Titul, jméno, příjmení Funkce Podpis oprávněné osoby 
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Příloha č.2 – Technická specifikace p ředmětu ve řejné zakázky  
 
Karoserie: pětimístná, pětidvéřová, dvouprostorová 

Barva: modrá metalíza 

Převodovka: manuální, min. 5 rychlostí 

Palivo: benzín 

Obsah: max.1350 ccm3 

Výkon: min. 63 kW 

Objem zavazadlového prostoru: min 580 litrů 

Bezpečnost : ESC, ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, přední mlhové 

světlomety, denní svícení, airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy řidiče a 

spolujezdce, hlavové airbagy řidiče a spolujezdce, kolení airbagy řidiče, signalizace 

nezapnutého pásu řidiče 

Komfort:  autorádio, klimatizace, tónovaná skla, min. výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče, palubní počítač, min. elektrické ovládání předních oken, dálkově ovládané 

centrální zamykání, elektricky vyhřívané zadní okno, zadní stěrač, elektricky ovládaná 

a vyhřívaná zpětná zrcátka, vkládané koberečky, asistent rozjezdu do kopce 

Doplňková výbava : rezervní kolo plnohodnotné, zvedák auta, klíč na kola, uzamykání 

řadicí páky  

Povinná výbava : trojúhelník, bezpečnostní vesta, autolékárnička, lano 

 
 
 


