
                                                                                                             

 

V E Ř E J N Á  Z A K Á Z K A  J E  S P O L U F I N A N C O V Á N A  E V R O P S K Ý M  F O N D E M  P R O  R E G I O N Á L N Í  

R O Z V O J  A  S T Á T N Í M  R O Z P O Č T E M  Č E S K É  R E P U B L I K Y  

Číslo jednací zadavatele: 1 333/2009-42      

 

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

 

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 

7, Praha 1, 118 12, zastoupená Ing. Johanou Burgetovou, ředitelkou odboru technické pomoci, 

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku – dodávku s názvem  

 

  „Nákup 4 kusů osobních automobilů“.  

 

Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“). 

1. Předmět veřejné zakázky: 

Zadávací řízení je prováděno vzhledem k současným potřebám Sekce řízení Operačních 

programů EU na zajištění osobní dopravy při provádění technické pomoci.  
 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží - nákup 4 kusů osobních automobilů, dle dále 

uvedené technické specifikace: 

 

Popis: nový osobní automobil  nižší střední třída 

Počet kusů: 3 
Rok výroby: 2009 
Termín: do měsíce od podpisu smlouvy 

Barva karoserie : červená  

Obsah motoru: 1,4 TDi 

Převodovka: 5 st.mechanická 
Palivo: diesel 

Výkon: cca 60kW 

Interier : tmavý semiš 

Záruka: minimálně 4 roky, nebo do 100 tis.km dle toho, co nastane dříve 
Vybavení: klimatizace, rádio, gumové koberce, zabezpečení /centrál s DO, construct, elektrická okna 
minimálně vpředu, sada zimních pneumatik s disky.  

 

 



Popis: nový osobní automobil  střední třída, Combi, s pohonem všech kol 4x4, 

Početkusů: 1 

Rokvýroby: 2009 

Termín: do měsíce od podpisu smlouvy 

Barva karoserie : stříbrná 

Obsah motoru: 2,0 TDi 

Převodovka: 6 st. mechanická 

Palivo: diesel 

Výkon: cca 100kW 

Interier : tmavý semiš 

Záruka: 4 roky, nebo do 100 tis.km dle toho, co nastane dříve 

Požadavky  na vybavení: signalizace vzdálenosti při parkování,kola 7x17“, příprava pro telefon GSM 

s Bluetooth, asistent rozjezdu do kopce, kontrola tlaku v pneu,střešní nosič, přední mlhové světlomety, 

xenonové světlomety,alarm s hlídáním vnitřního prostoru, sluneční clona,multifunkční volant pro radio 

a telefon, sklopná zpětná zrcátka s autostmíváním a pamětí, vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla, 

elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí,rádio + sound system, klimatizace, tkané koberce, 

construct, elektrická okna minimálně vpředu, sada zimních pneumatik s disky.   

Uchazeč musí být autorizovaným prodejcem osobních vozů nabízené značky. 

Nabídka musí obsahovat specifikaci technických parametrů nabízených vozidel. 

Předpokládaný termín dodání je jeden měsíc od uzavření smlouvy.  

2. Kvalifikace dodavatelů 

2.1  Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace  

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 50 a násl. ZVZ prokázat splnění kvalifikace, 

která je předpokladem hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu.  

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být předloženy v 

originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí 

být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být 

originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč 

prokazuje splnění kvalifikace.  

Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem 

vyloučení uchazeče. 

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, není starší než 3 měsíce, mohou uchazeči zapsaní v seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů (viz ustanovení § 125 a násl. ZVZ) prokázat splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů, a to v rozsahu ve výpise 

uvedených údajů a požadavků Zadavatele k prokázání splnění příslušné kvalifikace pro tuto 

veřejnou zakázku. 

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ. 

 

 

 



2.2 Doba prokazování splnění kvalifikace 

  Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve 

lhůtě pro podání nabídek stanovené v čl. 9 této výzvy.  

2.3 Základní kvalifikační předpoklady 

  Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady, pokud prokáže splnění podmínek 

stanovených v ustanovení § 53 ZVZ. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů uchazeče 

prokazuje předložením čestného prohlášení ve smyslu ustanovení § 62 odst. 2 ZVZ.  

2.4  Profesní kvalifikační předpoklady 

  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží výpis z 

obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán, ne starší 90 

kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou být nabídky dle čl. 9 této výzvy. 

2.5 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

  K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeče 

požaduje zadavatel předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jehož 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, s výší 

pojistného plnění nejméně 1 500.000,- Kč. 

2.6 Technické kvalifikační předpoklady 

  K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné 

zakázky uchazeč dále požaduje předložení seznamu významných dodávek realizovaných 

zadavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.  

3. Variantní řešení 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) 

Cena nesmí překročit 1.450.000,- Kč (slovy: „jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých“) bez  

DPH. 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny 

nejpozději do doby tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě za zadavatele, 

Mgr. Filip Robovski, především elektronicky na e-mailovou adresu: filip.robovski@msmt.cz .  

6. Závazná struktura nabídky: 

6.1  Prokázání kvalifikace 

6.2  Návrh řešení zakázky vč. harmonogramu dodávky osobních aut a jejich technických 

nabízených parametrů, včetně vybavení 

6.3  Reference z poskytovaných dodávek obdobného charakteru  

6.4  Nabídková cena (za zakázku) bez DPH a vč. DPH, v členění za 1 kus a za 4 ks celkem  

6.5  Návrh kupní smlouvy  

 

mailto:filip.robovski@msmt.cz


7. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky  

7.1. Dílčí hodnotící kritéria pro výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

7.1.1.  Celková nabídková cena včetně DPH    70%  

7.1.2.  Dodací lhůta       10%  

7.1.3.  Funkční systém autorizovaných servisních míst po celé ČR 20%  

7.2.  Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného postupu: 

Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0-100 bodů.  

Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. 

Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného 

dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Pro číselné vyjádřitelná dílčí kritéria se 

přitom použije tohoto vzorce: 

- u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka nejnižší hodnotu (cena, apod.): 

100 x nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší cena (hodnota) x váha vyjádřená v procentech/cena 

(hodnota) hodnocené nabídky 

- u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka nejvyšší hodnotu (kvalita týmu, apod.): 

100 x hodnota hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech/nejvýhodnější nabídka, tzn. 

nejvyšší hodnota. 

Pro hodnocení nečíselných nabídek se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější 

nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů a výsledná hodnota je pak počet přidělených bodů 

hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech. 

8. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán  

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky do 30. 4. 2009. 

9. Lhůta pro předložení nabídky  

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta 

podání nabídky končí dne   9. 2. 2009 ve 12:00 hodin středoevropského času.  

10. Způsob a místo pro podání nabídky: 

10.1 Nabídku je uchazeč povinen dodat písemně v originále a v 4 kopiích, a to včetně 

požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Zároveň je uchazeč 

povinen tyto dokumenty poskytnout v elektronické podobě na nosiči dat, který bude 

zabezpečen proti možnosti provedení jakýchkoliv dodatečných změn v datech v něm 

obsažených. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem a označením 

předmětu veřejné zakázky. Dokumenty v elektronické podobě budou poskytnuty ve formátu 

pro běžně dostupný textový editor a tabulkový procesor (DOC, XLS), oskenované materiály 

(PDF) 

 10.2  Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak, aby byla 

nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena Zadavateli.  

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.  



10.3 Obálku s nabídkou označte výrazně „NABÍDKA – Nákup 4 kusů osobních automobilů – 

NEOTVÍRAT“. 

10.4 Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.  

 

11. Právo zrušit výzvu 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději do 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 

12. Závěrečné ustanovení 

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich 

vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům 

vráceny. 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách, 

 jednat s uchazečem o smluvních podmínkách. 
 

Návrh kupní smlouvy musí mj. obsahovat tato ustanovení: 

Mlčenlivost a sankce za mlčenlivost 

- „Kupující se zavazuje během plnění smlouvy (dodávky osobních aut) i po ukončení smlouvy 
(a i po předání osobních aut kupujícímu), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 
kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy (s dodávkou osobních aut).“ 

- „Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je prodávající povinen 
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 tis. Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.“ 

Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů 

- „Kupující je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“ 

- „Kupující se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s dodávkou osobních aut dle platných právních předpisů.“ 

- „Kupující je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož 
je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to až do roku 
2025.“ 

Platební podmínky 

- „Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené s dodávkou.“ 

- „Kupující neposkytuje zálohové platby. Cena bude uhrazena po protokolárním převzetí a 
akceptaci jednotlivých dodávek osobních aut dle předmětu smlouvy.“ 

- „Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení faktury do podatelny kupujícího. Pokud faktura 
neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do 
data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen doručit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou.“ 

- „Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu o předání jednotlivých dodávek osobních 
aut podepsaného oběma stranami.“ 



- „Kupující uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Za den zaplacení se 
považuje den, kdy finanční částka odešla z účtu kupujícího.“ 

- Při prodlení s platbou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení. 

(Poznámka: ČR MŠMT nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze 

sjednávat pokutu v jiné výši) 

Počet výtisků smlouvy 

- „Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží prodávající a dva obdrží 
kupující.“ 

Další ujednání 

- „Řádné předání jednotlivých dodávek osobních aut v požadovaném rozsahu bude stvrzeno 

předávacím protokolem podepsaným oběma stranami.“ 

- „Kontaktní osobou zodpovědnou za kupujícího v záležitostech věcného plnění smlouvy, 
dodávky osobních aut  a předávacího protokolu je ředitelka odboru technické pomoci 

- Ing. Johana Burgetová, e-mail: johana.burgetova@msmt.cz“ 

 

Další náležitosti smlouvy: 

 Zadavatel bude v kupní smlouvě označen jako kupující, vybraný uchazeč bude ve smlouvě 

označen jako prodávající. 

 

V Praze dne 26. ledna 2009 

        Ing. Johana Burgetová  

         ředitelka odboru technické pomoci 

 


