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Státní oblastní archiv v Plzni 

Sedláčkova 44 

306 12 Plzeň 

 
NAŠE ZN.:   SOAP/002-1192/2014                     

VYŘIZUJE:   Miroslav Pluhovský  

TEL:    605 247 077  

MAIL:    pluhovsky@soaplzen.cz 

ID DS:   b9xaiw4 

DATUM:  21. 7. 2014  
 

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby: „Servis EPS a EZS v objektech SOkA Domažlice, 
SOkA Rokycany, SOkA Tachov“ 
 
Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce 

malého rozsahu Servis EPS a EZS v objektech SOkA Domažlice, SOkA Rokycany, SOkA 

Tachov“ 

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona 

o veřejných zakázkách. 

1. Identifikační 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. Oprávněné 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 osoby  

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení je: 

Miroslav Pluhovský 

tel.: 605 247 077 

e-mail: pluhovsky@soaplzen.cz 
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2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu 

2.1. Předmět, místa a doba plnění 

Předmětem smlouvy je provádění pravidelných periodických revizí, servisu a oprav elektrické 

zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace v objektech Státního oblastního 

archivu v Plzni v jeho vnitřních organizačních jednotkách – Státního okresního archivu 

Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, Státního okresního archivu Rokycany, Státního 

okresního archivu Tachov (dále lokality), a to od uzavření smlouvy na dobu neurčitou.  

Předmět veřejné zakázky je upřesněn v návrhu smlouvy o poskytování služeb k přiloženému 

zadávacímu řízení (příloha č. 3).  

2.2. Rozdělení a předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Výběr dodavatele je prováděn pro každou lokalitu zvlášť. Uchazeč proto může podat nabídku na 

všechny, některé, anebo pouze na jednu lokalitu, a to podle toho, kterou lokalitu má zájem 

realizovat. Hodnota zakázky se předpokládá ve výši do 520.000 Kč bez DPH pro všechny 

lokality, a to za 48 měsíců poskytování služeb. 

3. Požadovaný obsah a způsob podání nabídek 

3.1 Obsah nabídek 

Nabídka musí obsahovat nabízenou cenu, podklady k prokázání splnění kvalifikačních 

předpokladů a návrh smlouvy, který musí odpovídat návrhu smlouvy přiloženému zadavatelem 

k zadávacímu řízení doplněnému o identifikační údaje uchazeče a ceny plnění. V návrhu 

smlouvy zejména nesmí být nijak omezen předmět plnění, zvláště nesmí být omezen počet 

hodin práce poskytovatele za servis a opravy. Součástí návrhu smlouvy musí být i příloha č. 2 

(včetně ceníku nejběžnějších poskytovaných náhradních dílů), která je též přiložena k zadání 

zadávacího řízení.  

3.2 Další požadované náležitosti nabídek 

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.  
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3.3 Místo a způsob pro podání nabídek  

Nabídku podá uchazeč v písemné podobě 

 poštou formou doporučeného dopisu 

 nebo osobně v zapečetěné obálce 

s nápisem: „neotevírat – veřejná zakázka –„Servis EPS a EZS v objektech SOkA Domažlice, 

SOkA Rokycany, SOkA Tachov“ a opatřené příslušným č. j. výzvy - SOAP/002-1192/2014 na 

adresu Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň.  

 

3.4 Lhůta pro podání 

Lhůta pro podání nabídek je v termínu do 7. 8. 2014 do 12:00 hod. Rozhodující je razítko 

podatelny zadavatele. 

 

3.5 Termín a hodnocení nabídek 

Otevírání a hodnocení nabídek: 7. 8. 2014 po 12:01 hod. Otevírání obálek je neveřejné. Nabídky 

budou vyhodnoceny prostřednictvím zasedání minimálně tříčlenné hodnoticí komise. Základním 

hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za čtyři roky poskytování 

služby. Nabídková cena za jeden rok musí být součtem pravidelných revizí, kontrol a 

předpokládaným servisem uvedeným v příloze č. 2 pro daný objekt. Celková nabídková cena 

pro danou lokalitu pak bude čtyřnásobek nabídkových cen za jeden rok. Nabídková cena 

odpovídá odhadovaným celkovým nákladům na servisní služby za období čtyř let. 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Uchazeč splní kvalifikaci tím, že prokáže splnění podle § 50 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách: 

a) základní kvalifikační předpoklady podle § 53 

b) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 

c) uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku 

d) uchazeč v nabídce předloží seznam významných služeb s uvedením jejich rozsahu a 

doby poskytování, ze kterého bude patrná zkušenost se správou EZS a EPS nejméně tří 

roky u nejméně tří organizací veřejné správy nebo firem, včetně uvedení kontaktních 

osob pro ověření této skutečnosti.   

 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů předložením vyplněného a 

podepsaného čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace a 

předložení prosté kopie dokladu prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 

bodu 4.a.) 
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5. Další podmínky a informace k veřejné zakázce 

5.1 Obchodní a platební podmínky 

 
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou 

k tomu zmocněnou na základě plné moci, v takovém případě doloží uchazeč toto zmocnění 

v originálu nebo v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy 

není předložením řádného návrhu požadované smlouvy.  

Zálohy jsou nepřípustné. Platba za předmět plnění bude realizována jednorázově po ukončení 

plnění veřejné zakázky a převzetí služby zadavatelem formou podpisu předávacího protokolu 

(dodacího, montážního listu). Doba splatnosti daňového dokladu bude 21 kalendářních dnů od 

data jeho prokazatelného doručení zadavateli.  

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

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.  

 

5.2 Prohlídky pracovišť 

Zadavatel umožní všem uchazečům prohlídku místa plnění před podáním nabídky.  

Termíny a místa prohlídek:  

29. 7. 2014 od 10.00 do 11.30 hod. 

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, nám. Republiky 10, 346 01 

Horšovský Týn 

29. 7. 2014 od 13.00 do 14.30 hod. 

Státní okresní archiv Tachov, Plánská 2037, 347 01 Tachov 

30. 7. 2014 od 9.00 do 10.30 hod. 

Státní okresní archiv Rokycany, Jeřabinová 1043, 337 01 Rokycany III 

 

 



 

Strana 5 (celkem 5) 

5.3 Dodatečné dotazy 

Dotazy je přípustné podávat telefonicky na tel. 605 247 077, písemně e-mailem na adresu 

pluhovsky@soaplzen.cz nebo ústně při prohlídkách pracovišť. Odpovědi na písemné dotazy 

budou přiloženy k zadávacímu řízení a budou také společně s touto zadávací dokumentací 

zveřejněny na webových stránkách zadavatele. Poslední písemné dotazy mohou být kladeny a 

odpovězeny nejpozději tři dny před termínem podání nabídek. 

5.4 Další podmínky k veřejné zakázce 

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 

Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí do 30 dnů od 

skončení lhůty pro podání nabídky.  

 
Zadavatel je oprávněn znění smlouvy o poskytování služeb s vybraným dodavatelem 
zveřejnit. 
 
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací výběrové řízení, v případě, že: 

a) se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na 

zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval 

b) vybraný dodavatel odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření 

dostatečnou součinnost 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 - Titulní list nabídky  

č. 2 - Cenová nabídka 

č. 3 - Smlouva o poskytování služeb  

č. 4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  
 

  

 

 

                Mgr. Petr Hubka 

                ředitel Státního oblastního archivu v Plzni 
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