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č.j. SOAP/002-1401/2015 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení v souladu s § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění  
 
Název veřejné zakázky:  EPS a EZS SOkA Cheb  
 
Druh veřejné zakázky:  podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce  
 
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
Číslo jednací zadavatele:  SOAP/002-1401/2015 
 
Zadavatel:    Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni  
 
Sídlo:     Sedláčkova 44, 306 12 Plze ň 
 
IČ:     70979090 
 
DIČ:     CZ 70979090 (zadavatel není plátce DPH)  
 
Právní forma zadavatele:  organiza ční složka státu 
 
Statutární orgán zadavatele:  Mgr. Petr Hubka, ředitel  
 
Kontaktní osoba:   Ing. Lenka Kasíková  
 
Telefon:    373 740 108, 605 247 523 
 
E-mail:     kasikova@soaplzen.cz 
 
 
 
1. Předmět veřejné zakázky 
1.1. Specifikace předmětu zakázky dle klasifikace kódů CPV: 
45000000-7 Stavební práce 
35121000-8 Zabezpečovací zařízení 
35121700-5 Poplašné systémy 
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1.2. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s realizací 
slaboproudých rozvodů – elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické zabezpečovací 
signalizace (EZS) v objektech Státního okresního archivu Cheb (dále SOkA Cheb) v rozsahu 
podle této zadávací dokumentace a projektové dokumentace pro provádění stavby, 
zpracované projektantem, firmou TRADE FIDES, a.s., Dornych 57, Brno, která je Přílohou č. 
1 této zadávací dokumentace.  
 
1.3. Technické řešení obou zabezpečovacích systémů je navrženo tak, aby všechny objekty 
SOkA Cheb byly připojeny prostřednictvím jednoho přenosového zařízení pro každý systém 
a současně aby každý objekt byl samostatně zabezpečeným úsekem. Systém EZS (v 
projektové dokumentaci je označený PZTS = poplachový a zabezpečovací tísňový systém) 
bude napojen na pult ochrany Policie ČR a systém EPS na Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje. Ke zpracované projektové dokumentaci byla vydána souhlasná 
stanoviska jak Hasičského záchranného sboru, tak Policie ČR, která jsou obsažena 
v dokladové části projektové dokumentace.  
 
1.4. Všechny objekty, které tvoří areál SOkA Cheb se nachází na území městské památkové 
rezervace a zároveň je každý objekt nemovitou kulturní památkou. Na základě této 
skutečnosti bylo vydáno závazné stanovisko Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a 
životního prostředí ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Lokti, které je Přílohou 
č. 2 této zadávací dokumentace.  
 
1.5. V rámci stavebního řízení bylo Městským úřadem Cheb, odborem stavebním a životního 
prostředí, vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 20.5.2015 a je Přílohou č. 
3 této zadávací dokumentace.  
 
1.6. Při plnění veřejné zakázky musí být dodrženy všechny podmínky uvedené v příslušném 
stavebním povolení (Příloha č. 3) a ve vyjádření orgánu státní památkové péče (Příloha č. 2). 
 
1.7. Předmětem plnění je dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby podle § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která bude zadavateli 
předána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom v digitální podobě současně 
s předáním dokončené stavby.  
 
1.8. Předmětem plnění je i proškolení obsluhy obou systémů, zpracování dokumentace 
zdolávání požárů a zpracování nadstavbové grafiky SensorEd. 
 
1.9. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je uvedení systému EPS i EZS do trvalého 
provozu, jehož zahájení bude u systému EPS doloženo revizí, dokladem o 
provozuschopnosti podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kladným 
stanoviskem HZS Karlovarského kraje o připojení objektů na pult centrální ochrany a u 
systému EZS revizí, kladným dokladem o provedeném technickém posouzení EZS Policií 
ČR, včetně funkční zkoušky s přenosem adresných informací.  
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1.10. Realizací předmětu veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení díla v souladu se 
zadávací dokumentací, smlouvou o dílo a podle projektové dokumentace, v termínech podle 
nabídky, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu ve stavebním deníku a protokolu o 
předání a převzetí díla, předání dokladů o dokončení díla, stavebního deníku, revizí, 
protokolů o zkouškách a ostatních dokladů dle platných právních předpisů. Zajištění 
pravomocného kolaudačního souhlasu na plnění a odstranění případných zjištěných vad a 
nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí.  
 
2. Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky  
2.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7 128 574,54 Kč bez DPH. Předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše 
peněžního závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě projektové dokumentace.  
 
3. Doba a místo pln ění veřejné zakázky 
3.1. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky 
s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.  
Předpokládaný termín dokončení: 30.9.2016   
3.2. Místem plnění je areál Státního okresního archivu Cheb, jednotlivé objekty jsou 
specifikované v následující tabulce: 
adresa č.p/č.or. na 

parcele 
výměra 
parcely v m2 

popis objektu poznámka 

Cheb, 
Františkánské 
náměstí č.p. 31/14 

st. 
228/1 

3158 hlavní budova archivu 
– kanceláře a 
depozitáře 

městská 
památková 
rezervace, 
nemovitá kulturní 
památka 

Cheb, 
Františkánské 
náměstí č.p. 19/5,7 

st. 
228/2 

1062 v objektu se nachází 
dílna, údržba, 
depozitáře, garáž  

městská 
památková 
rezervace, 
nemovitá kulturní 
památka 

Cheb,Františkánské 
náměstí č.p. 84/3 

st. 
227/2 

447 sídlo Společnosti 
B.Neumanna  

městská 
památková 
rezervace, 
nemovitá kulturní 
památka 

 
3.3. Místo plnění je zároveň staveništěm. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastními 
objekty včetně prostor potřebných pro realizaci veřejné zakázky v rámci pozemků 
zadavatele. V případě, že bude uchazeč potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, 
zajistí si jej ve vlastní režii a na vlastní náklad.  
 
3.4. Uchazeči se mohou s místem plnění seznámit při prohlídce místa plnění, která se koná 
dne 5.8.2015 od 10:00 hodin , se srazem zúčastněných před hlavní budovou SOkA Cheb, 
Františkánské náměstí č.p. 31/14. 
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4. Požadavky na kvalifikaci uchaze čů 
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem uzavření smlouvy ve zjednodušeném 
podlimitním řízení.  
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace tím, že 
 
4.1. splní základní kvalifika ční předpoklady  podle § 53, odst . 1 zákona předložením 
čestného prohlášení podle § 62, odst. 3 zákona. Uchazeč, se kterým má být uzavřena 
smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli úředně ověřené 
kopie nebo originály dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se 
považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. 
 
4.2. splní profesní kvalifika ční předpoklady  podle § 54  zákona předložením: 
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní zapsán 
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné 
živnostenské oprávnění 
c) dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění nezbytná podle zvláštních právních 
předpisů – osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, v platném znění, pro obor související s touto veřejnou zakázkou 
 
4.3. splní technické kvalifika ční předpoklady podle § 56  zákona předložením: 
a) seznamu stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčení 
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací 
aa) minimální rozsah požadovaných informací a dokladů a způsob prokázání těchto 
kvalifikačních předpokladů  
 Uchazeč předloží v rámci své nabídky seznam alespoň 5 zakázek obdobného 
charakteru, jako je předmět veřejné zakázky (realizace systémů EPS a EZS), provedených 
uchazečem v posledních 5 letech, kde investiční náklady zakázky byly alespoň ve výši 3 mil. 
Kč bez DPH. Seznam musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění a jeho přílohou musí 
být osvědčení jednotlivých objednatelů, že práce byly provedeny řádně a odborně. Součástí 
musí být kontakty na referenční osoby, u  nichž lze uvedené informace ověřit. 
 
b) seznamu techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky a budou odpovídat za její realizaci  
bb) minimální rozsah požadovaných informací a dokladů a způsob prokázání těchto 
kvalifikačních předpokladů 
 Uchazeč tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu níže 
uvedených osob s uvedením jejich plných jmen a funkcí. Přílohou seznamu musí být doklad 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, informace o členství v profesních organizacích, délka 
odborné praxe. Uchazeč předloží seznam těchto osob: 
 1 osoba – stavbyvedoucí 
  - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.  
  - minimálně 5 let praxe v oboru  
 1 osoba, kterou uchazeč může kdykoliv nahradit osobu stavbyvedoucího: 



ČR – Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň 
 

Zadávací dokumentace 
veřejná zakázka na stavební práce „EPS a EZS SOkA Cheb“ 

 

- 5 - 

 

  - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.  
  - minimálně 5 let praxe v oboru  
 
4.4. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finan ční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku podle § 50 odst. c) 
 
4.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky 
několika dodavatelů 
Prostřednictvím subdodavatele může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením 
§ 51 odst. 4 zákona.  
 
4.6. Pravost a stá ří doklad ů prokazujících spln ění kvalifikace 
Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 
zákona. V souladu s ustanovením § 57 zákona zadavatel požaduje předložení prostých kopií 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních 
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 
kalendářních dnů ke dni podání nabídky.  
Čestná prohlášení, ostatní prohlášení a všechny seznamy musí být podepsány osobou 
oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče a opatřeny datem, ne starším než je datum 
vyhlášení veřejné zakázky.  
Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být smlouva uzavřena.  
 
4.7. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvali fikovaných dodavatel ů nebo 
výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatel ů   
a) Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a 
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona předložit výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 zákona.  
b) Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 zákona. 
 
5. Požadavek na uvedení subdodavatel ů 
5.1. V souladu s ustanovením § 44, odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své 
nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 
subdodavatelům.  
 
5.2. Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, v němž uvede identifikační údaje každého 
subdodavatele s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením 
předpokládaného procentuálního (%) finančního podílu subdodavatelů na veřejné zakázce.  
 
5.3. Po ukončení plnění je dodavatel povinen předložit zadavateli ve smyslu § 147a) odst. 4a 
zákona seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.  
 
6. Obchodní a platební podmínky 
6.1. Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo, který je 
uveden v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Oceněné výkazy výměr vítězného 
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uchazeče budou nedílnou přílohou smlouvy. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec 
smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a 
v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu. V opačném 
případě se má za to, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena podle § 76 
odst. 1 zákona.  
 
6.2. Uchazeč není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny nebo doplnění s výjimkou údajů, 
které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele.  
 
6.3. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo 
osobou oprávněnou zastupovat uchazeče, v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění 
(plnou moc) v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. V případě, že návrh smlouvy 
nebude řádně podepsán osobou dle předchozí věty, bude nabídka v souladu s ustanovením 
§ 71 odst. 9 zákona vyřazena.  
 
6.4. Zadavatel nebude poskytovat zálohové platby. Platba za předmět plnění bude 
realizována průběžně na základě daňových dokladů – faktur – vystavených dodavatelem 1 x 
měsíčně za skutečně provedené práce dle schváleného soupisu provedených prací a na 
základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat výčet 
veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací a dodávek.  Doba splatnosti 
daňových dokladů bude 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení zadavateli.  
 
6.5. Po řádném zhotovení a předání celého dokončeného díla formou protokolu o předání a 
převzetí díla vystaví dodavatel zhotoviteli konečnou fakturu, která bude obsahovat sjednanou 
cenu díla, soupis všech předchozích uhrazených faktur a částku zbývající k úhradě.  
 
6.6. Platby za předmět plnění budou probíhat až do výše 80 % celkové ceny včetně DPH.  
Zadavatel dočasně nebude hradit dodavateli částku ve výši 20 % z celkové ceny plnění 
(včetně DPH), jako tzv. pozastávku k zajištění závazků vyplývajících pro dodavatele. 
V případě nesplnění závazků dodavatele z uzavřené smlouvy o dílo, je zadavatel oprávněn 
využít tuto pozastávku k nápravě porušení těchto závazků. Zbylá část pozastávky bude 
zadavatelem uhrazena dodavateli na základě písemné žádosti dodavatele, přičemž 
dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o uhrazení nejdříve po nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu, ne však dříve, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.  
 
6.7. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 
6.8. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu zadavatele ve prospěch dodavatele.  
 
6.9. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo budou li tyto údaje uvedeny chybně. Dodavatel 
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 
případě není zadavatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě 
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doplněné či opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 
kalendářních dnů.  
 
6.10. Zadavatel požaduje záruční lhůtu na provedené dílo minimálně v délce šedesáti 
měsíců.  
 
7. Technické podmínky 
7.1. Technické podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou stanoveny projektovou 
dokumentací, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.  
 
8. Požadavky na varianty nabídek 
8.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
9. Požadavky na zp ůsob zpracování nabídkové ceny 
9.1. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena nabídnutá uchazečem za realizaci celé této 
veřejné zakázky. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých 
korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o 
dílo. Nabídková cena musí vycházet z dodavatelem zpracovaného a oceněného výkazu 
výměr a musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. 
Uchazeč uvede takto zpracovanou nabídkovou cenu v návrhu smlouvy o dílo, který je 
Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace a na krycím listu nabídky, který je Přílohou č. 5 této 
zadávací dokumentace.  
 
9.2. Položkové výkazy výměr (položkové rozpočty – příloha č. 1 této zadávací 
dokumentace), které jsou součástí projektové dokumentace, musí být oceněny v plném 
rozsahu. Pro účely stanovení nabídkové ceny je uchazeč povinen vycházet rovněž 
z výkresové i textové části projektové dokumentace, která je pro stanovení nabídkové ceny 
rovnocenným podkladem s výkazem výměr. Pokud dodavatel shledá nesrovnalost mezi 
projektovou dokumentací a výkazy výměr, je povinen tyto skutečnosti zohlednit v cenové 
části nabídky a zároveň na tyto skutečnosti upozornit v nabídce. Nesrovnalosti zjištěné 
v průběhu stavby nebudou ze strany zadavatele cenově zohledněny.  
 
9.3. Dodavatel je povinen se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít 
jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na 
úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a veškeré náklady související s řádnou 
realizací předmětu plnění, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů až do doby ukončení plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možné 
v průběhu plnění veřejné zakázky změnit v souvislosti se změnou daňových předpisů 
týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. V takovém 
případě jsou smluvní strany povinny o tomto uzavřít dodatek ke smlouvě.  
 
10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
10.1. Obsah, forma a požadavky na zpracování nabídk y 

• nabídka bude zpracována v českém jazyce  
• nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě na papíře ve 

formátu A4 



ČR – Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň 
 

Zadávací dokumentace 
veřejná zakázka na stavební práce „EPS a EZS SOkA Cheb“ 

 

- 8 - 

 

• 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 uchazeče musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 68 odst. 2 a 
odst. 3 zákona  

• v případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží uchazeč 
v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii udělené plné moci, či jiný platný 
úředně ověřený pověřovací dokument 

• nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl 
• nabídka bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo včetně příloh podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
• nabídka bude obsahovat vyplněný krycí list nabídky a vyplněný výkaz výměr 
• nabídka bude obsahovat všechny požadované dokumenty a doklady 

 
10.2. Podání nabídky 

• dodavatel může podat pouze jednu nabídku 
• dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci 

• pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, 
nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím 
řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem 
vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí 
z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel 
bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

• nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které musí být uvedena zpětná adresa uchazeče 

• nabídka bude označena nápisem   
 NABÍDKA – NEOTEVÍRAT! 
 Veřejná zakázka – EPS a EZS SOkA Cheb 
 
10.3. Lhůta a místo pro podání nabídek 

• Lhůta pro podání nabídek končí dnem 14.8.2015 v 9:00 hodin.   
• Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel o 

této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče, jehož nabídka byla podána po 
lhůtě.  

• Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené zpětnou 
adresou a zabezpečené proti otevření. Nabídka bude na přelepu opatřena razítkem 
uchazeče.  Nabídku lze poslat doporučeně poštou či kurýrní službou nebo podat 
osobně každý pracovní den po dobu trvání lhůty pro podání nabídek v podatelně 
zadavatele na adrese ČR – Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, Plzeň od 
9:00 do 14:00 hodin. V případě zaslání poštou nebo kurýrní službou je rozhodující 
okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště nebo kurýrní 
službě.  
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11. Poskytování dodate čných informací k zadávací dokumentaci 
11.1. Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci pouze písemně s využitím prostředků uvedených v ustanovení § 148 odst. 2 
zákona s výjimkou osobního doručení. 
 
11.2. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací může dodavatel zaslat : 

• prostřednictvím datové schránky 
• doporučeně poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek 

(kurýrní služba) na adresu: ČR – Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 
12 Plzeň 

• elektronickými prostředky: emailem na adresu kontaktní osoby: 
kasikova@soaplzen.cz, nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

 
11.3. Zadavatel doporučuje využít pro zaslání žádosti o dodatečné informace elektronických 
prostředků (e-mail). 
 
11.4. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve smyslu § 49 odst. 1 nejpozději 5 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tedy do 7.8.2015 včetně.  
 
11.5. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve 
stanovené lhůtě zadavatel doručí uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a 
to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto dodatečné 
informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, 
kterým byla ve zjednodušeném podlimitním řízení zaslána výzva k podání nabídky.  
 
11.6. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na 
profilu zadavatele, kde je zveřejněna zadávací dokumentace.  
Profil zadavatele : https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_48.html 
 
11.7. Zadavatel výslovně upozorňuje, že v souladu s principy v ustanovení § 6 zákona 
nebude dodatečné informace poskytovat telefonicky nebo osobně. 
 
11.8. Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče. Takového dodatečné informace zveřejní 
zadavatel na profilu zadavatele, kde je zveřejněna zadávací dokumentace a zároveň je 
doručí všem uchazečům, kterým byla ve zjednodušeném podlimitním řízení zaslána výzva 
k podání nabídky, nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 
12. Prohlídka místa pln ění 
12.1. V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona zadavatel uskuteční prohlídku místa 
plnění společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka 
místa plnění se bude konat dne 5.8.2015  od 10:00 hodin   se srazem účastníků před 
vstupem do hlavní budovy Státního okresního archivu Cheb, Františkánské náměstí č.p. 
31/14. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele.  
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13. Zadávací lh ůta  
13.1. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.  
 
14. Otevírání obálek 
14.1. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 14. 8. 2015 od 9:30 hodin v sídle 
zadavatele, na adrese ekonomicko správního oddělení, Kardinála Berana 20, Plzeň.  
 
14.2. Otevírání obálek se má právo zúčastnit vždy jeden zástupce za každého uchazeče, 
jehož nabídka byla řádně doručena ve lhůtě pro podání nabídek, který prokáže svou 
totožnost občanským průkazem nebo plnou mocí (oprávněním jednat jménem za uchazeče) 
 
14.3. Komise pro otevírání obálek postupuje při otevírání obálek s nabídkami v souladu 
s ustanovením § 71 a § 73 zákona. Postupně budou otevřeny nabídky všech uchazečů, kteří 
podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to v pořadí, v jakém byly nabídky zadavateli 
doručeny.  
 
14.4. Ze zasedání komise pro otevírání obálek je zakázáno pořizovat jakýkoliv audiovizuální 
záznam. Zástupce uchazeče, který tento zákaz nebude respektovat, bude z jednání komise 
vyloučen.  
 
15. Kritéria a zp ůsob hodnocení nabídek 
15.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 
dle ustanovení § 78 odst. 1 b) zákona.  
Hodnotí se celková nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.  
 
16. Přístup k zadávací a projektové dokumentaci 
16.1. Textová část zadávací dokumentace včetně Příloh č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bude osloveným 
uchazečům zaslána v písemné formě poštou. Kompletní zadávací dokumentace, tj. textová 
část včetně Přílohy č. 1, která obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
včetně výkazu výměr, bude uveřejněna na profilu zadavatele v elektronické podobě a bude 
k dispozici ke stažení zdarma.  
Profil zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_48.html 
 
17. Další požadavky zadavatele na pln ění veřejné zakázky 
17.1. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby při realizaci stavební zakázky nedošlo ke 
škodám na nemovitostech ve vlastnictví zadavatele a nemovitostech třetích osob. Případné 
vzniklé škody odstraní, případně uhradí na vlastní náklady dodavatel. 
 
17.2. Dodavatel je povinen před zahájením realizace přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v předmětném areálu a jeho okolí.  
 
17.3. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 7:30 do 16:30 hodin, případné nutné 
práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupci 
zadavatele.  
 
17.4. Zadavatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště. 
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17.5. Zadavatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.  
 
17.6. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne zadavatel dodavateli z vlastních 
zdrojů ze stávajících rozvodů v objektech.  
 
17.7. Dodavatel je povinen přijmout v průběhu realizace taková opatření, aby minimalizoval 
prašnost a hlučnost prováděných prací.  
 
17.8. Dodavatel je povinen dodržovat podmínky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění. 
 
18. Ostatní ujednání a další informace týkající se veřejné zakázky 
18.1. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení. 
 
18.2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o splnění kvalifikačních předpokladů 
ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.  
 
18.3. Zadavatel je povinen ve smyslu § 147 a) zákona zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejích případných změn a dodatků, dále 
skutečnou výši uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů 
dodavatele veřejné zakázky, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky. Podáním nabídky uchazeč 
s tímto postupem vyslovuje svůj souhlas.  
 
18.4. Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.  
 
19. Způsob ukon čení zadávacího řízení 
19.1. Zadávací řízení může být ukončeno: 

• uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 
• uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem umístěným v pořadí na druhém respektive na 

třetím místě, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem 
• zrušením zadávacího řízení v souladu s § 84 zákona 

 
Přílohy zadávací dokumentace : 

• Příloha č. 1  Projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

• Příloha č. 2  Závazné stanovisko MěÚ Cheb, odboru stavebního a životního 
prostředí jako dotčeného orgánu státní správy na úseku památkové péče ze dne 
30.3.2015 

• Příloha č. 3 Stavební povolení vydané MěÚ Cheb, odborem stavební a životního 
prostředí, s nabytím právní moci dne 20.5.2015 

• Příloha č. 4  Návrh smlouvy o dílo 
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• Příloha č. 5 Krycí list nabídky 
• Příloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o 

ekonomické a finanční způsobilosti – VZOR 
• Příloha č. 7 Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona – VZOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        …………………………………… 
 
V Plzni, dne 29.7.2015      Mgr. Petr Hubka 
               ředitel Státního oblastního archivu 


