
 - 1 -

Státní oblastní archiv v Plzni 
Sedláčkova 44 
306 12 Plzeň 
 
 
VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:   
NAŠE ZN.: SOAP/002-0633/2017 
 
VYŘIZUJE: Ing. Šimáně  
TEL:          373 740 104   
E-MAIL: simane@soaplzen.cz 
 
ID DS: b9xaiw4 
 
 
DATUM: 27. 03. 2017  
 
Písemná výzva k podání nabídky na pln ění veřejné zakázky „ Čišt ění 
film ů ze sbírky film ů Škoda Plze ň“ 
 
Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné 
zakázce malého rozsahu „Čišt ění film ů ze sbírky film ů Škoda Plze ň“, která zahrnuje 
čišt ění nitrocelulózových film ů, jejich odplísn ění, prezervaci, opravu mechanického 
stavu film ů, tedy celkovou jejich p řípravu pro digitalizaci.  
V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o 
veřejných zakázkách. 
    
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: 
Mgr. Ladislava Nohovcová (tel. 373 740 159, 739 529 328), e-mail: 
nohovcova@soaplzen.cz, Ing. Pavel Šimáně (tel. 373 740 104, 605 247 512), e-mail: 
simane@soaplzen.cz 
 
2. Druh ve řejné zakázky 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. 
 
 

 
 
- dle rozdělovníku - 
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3. Vymezení p ředmětu ve řejné zakázky malého rozsahu 
Předmětem plnění veřejné zakázky je čištění nitrocelulózových filmů, včetně odplísnění, 
prezervace, oprava mechanického stavu filmů, tedy celková jejich příprava na digitalizaci. 
Jedná se o 75 kusů filmů v celkové délce 10 942 metrů. Součástí předmětu zakázky je i 
doprava filmů z místa uložení v archivu se sídlem v obci Klášter 101, 335 01 Nepomuk do 
provozovny zhotovitele a zpět. 
 
Podrobný seznam filmového materiálu: viz Příloha č. 1 smlouvy o dílo 
  
Před podáním nabídky je možná prohlídka fyzického stavu filmů v archivu na adrese 
Klášter 101, 335 01 Nepomuk. 
 
Domluvit ji je možno na dny 30. 03. 2017 a 03. 04. 2017 v rozmezí 8:00 až 15:00 hodin po 
předchozí domluvě. Kontakt – Mgr. Ladislava Nohovcová, tel.: 373 740 159, 739 529 328. 
 
4. Místo a doba pln ění 
Místem plnění veřejné zakázky je provozovna zhotovitele a místo převzetí a předání 
filmového materiálu je na adrese  Klášter 101, 335 01 Nepomuk.   
 
Zahájení veřejné zakázky je 18. 04. 2017 a ukončení nejpozději do 30. 06. 2017. 
 
5. Požadovaný obsah nabídky 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na papíře ve formátu A4 v jednom 
vyhotovení.  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. Zadavatel 
nepřipouští podání variantních nabídek.  
 
Nabídka musí obsahovat doklady o prokázání kvalifikace dle čl. 6. 
 
6. Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace 
Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění kvalifikace tím, že prokáže splnění: 

1) základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 2, 
2) profesní způsobilosti předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, 

pokud je v něm zapsán anebo prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména 
dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

3) technické kvalifikace předložením seznamu prací obdobného charakteru jako je 
předmět veřejné zakázky provedených uchazečem za poslední 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení. 

 
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky. 
 
 
7. Hodnotící kritéria a zp ůsob hodnocení nabídek 
Podané nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti s jediným hodnotícím 
kritériem nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH s váhou 100%. 
 
8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách a zpracována v členění: 
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• nabídková cena bez daně z přidané hodnoty  
• sazba výše DPH a hodnota DPH 
• nabídková cena včetně DPH  

 
Nabídková cena musí být uvedena jako konečná a musí zahrnovat veškeré nutné náklady 
spojené s plněním zakázky.   
 
9. Obchodní a platební podmínky 
Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem (včetně platebních podmínek) jsou 
obsaženy ve vzoru smlouvy o dílo (dále jen smlouva), který je pro zpracování nabídky 
závazný a který je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel výslovně 
požaduje použití vzoru smlouvy ve znění podle Přílohy č. 3 této zadávací dokumentace. 
Uchazeč ve vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou barevně zvýrazněny. 
Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí uchazeč jakkoliv upravovat. Nedodržení 
tohoto požadavku bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek. 
V souladu se shora uvedenými požadavky se doplněný vzor smlouvy stává návrhem 
smlouvy, uchazeč ho vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče do nabídky. Návrh smlouvy a případně i přílohy musí odpovídat ostatním 
údajům a dokladům obsaženým v nabídce. 
 
10. Místo pro podání nabídek a lh ůta pro podání 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 07. 04. 2017 v 9:00 hodin. Nabídku podá uchazeč 
v písemné podobě v zapečetěné obálce s nápisem: „Neotevírat – Ve řejná zakázka –  
Čišt ění film ů ze sbírky Škoda Plze ň“.  Neoznačení obálky s nabídkou předepsaným 
způsobem má za následek její možné otevření jako běžné zásilky, a tím i vyřazení 
z hodnocení. 
 
Nabídky lze poslat poštou formou doporučeného dopisu anebo předat osobně 
v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin do podatelny na adrese sídla zadavatele 
Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň. Datum podání zásilky 
s nabídkou k přepravě není rozhodující, nabídka musí být ve stanoveném termínu 
doručena zadavateli. 
 
Lhůta pro podání nabídky je v termínu do 07. 04. 2017 do 9:00 hod . Rozhodující je 
razítko podatelny zadavatele.  
 
Termín otevírání a hodnocení nabídky: 07. 04. 2017 v 10:00 hod . Otevírání je neveřejné.  
 
 
11. 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 nabídky.  
 
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 odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu 
uzavření dostatečnou součinnost. 
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11. Přílohy 
Příloha č.1 -  Titulní list nabídky 
Příloha č.2 – Čestné prohlášení - vzor 
Příloha č.3 – Smlouva o dílo 
 
Výzva k podání nabídky včetně příloh v elektronické podobě je k dispozici na webové 
stránce: www.soaplzen.cz 
 
  
 
 
 
 

                                         Mgr. Petr Hubka 
                             ředitel Státního oblastního archivu v Plzni 

 


