
 

 
 
 
Zadavatel : Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem : Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
Zast. :         Mgr. Danou Kuchtovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy 
IČ :              00022985 
 
 
 
 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
 
 
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyzývá 
k předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup osobních automobilů 
pro MŠMT“. 
 
I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky 
1. Název zakázky: Nákup osobních automobilů pro MŠMT. 
 
2. Druh zakázky: zakázka na dodávku  
  
3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:  

• nákup 2 kusů ojetých automobilů vyšší střední třídy do cca 40 000 km, minimální specifikace: 
černá metalíza, klimatizace + přídavné topení, navigační systém, připojení pro handsfree, 
rádio s CD, zámek řazení, sada zimních kol.     

• nákup 1 kusu ojetého automobilu střední třídy do cca 10 000 km, varianta combi, minimální 
specifikace: stříbrná metalíza nebo střední odstín stříbrné metalízy, motor diesel do 2,0 ccm 
obsahu, mechanická převodovka, mechanická klimatizace, zámek řazení, rádio s CD, gumové 
koberce, vana zavazadlového prostoru, centrální zamykání, sada zimních kol včetně disků, 
kompletní povinná výbava.  

 
4. Předpokládaná hodnota zakázky je 1.640.000 Kč bez DPH.  
 
5. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední 

daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 15. prosince 
příslušného roku.  

 
6. Hlavním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 
  
7. Doba plnění předmětu zakázky: nejpozději do 31.11. 2007. 
 
8. Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika – MŠMT. 
 
9. Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: minimálně 24 

měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu zakázky. Běh záruční doby bude 
upřesněn ve smlouvě. 

 



 

 
 
 
II. Další požadavky ministerstva 
1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy. 
 
2. Smlouva s vybraným dodavatelem bude obsahovat tato ustanovení: 

– Ujednání o náležitosti faktury: „Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou 
stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je 
poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou.“ 

– Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, 
poskytovatel apod.) 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.“ 

 
III. Nabídka musí obsahovat 
1. Krycí list v závazném členění – název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče 

včetně osob oprávněných jednat za uchazeče či jeho jménem, nabídková cena, datum a podpis 
osoby oprávněné jednat za uchazeče, 

2. obsah nabídky – tj. podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky, 
3. identifikační údaje uchazeče: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-

li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a 
bankovní spojení s uvedením čísla účtu, 

4. doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče,  
5. návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče, 
6. návrh cenové nabídky, její kalkulace a návrh platebních podmínek, 
7. čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového 

řízení, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné 
skutečnosti podstatné pro posouzení jeho způsobilosti k realizaci zakázky, které by jinak mohly 
ovlivnit výsledek hodnocení nabídek,  

8. místo a datum podpisu, 
9. podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. 
 
 
IV. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše 

DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH. 
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření 

smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. 
 
V. Místo a lhůta pro podání nabídek 
1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny ministerstva na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Samostatné oddělení veřejných zakázek 
(SOVZ), Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. 

2. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem veřejné 
zakázky – Nákup osobních automobilů pro MŠMT - NABÍDKA NEOTVÍRAT, označením 
adresáta (MŠMT – SOVZ) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy, na kterou je 



 

 
 
 

možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Nabídky musí být 
doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. 

3. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 8. října 2007 v 15,00 hod. Nabídky lze doručovat rovněž 
osobně v úředních hodinách podatelny od 7:30 do 15:30 hod. 

 
VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

1.   Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude  prokázáno předložením  
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího devadesáti dnů v originále nebo v úředně 

ověřeném stejnopisu 
b) čestného prohlášení, kterým uchazeč prohlašuje, že na jeho majetek není prohlášen konkurs 

nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče, není 
vůči němu povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů, není v likvidaci, 

c) čestného prohlášení, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že 
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a sociálním 
pojištění. 

 
 
      2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením : 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ne starší 90 
dnů, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu, 

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

 
VII. Kritéria pro hodnocení nabídek 
1. výše nabídkové ceny         – 45 % 
2. délka záruční doby             – 15 % 
3. náklady na provoz a servis – 15 % 
4.   ekologický provoz               – 15 % 
5.   pokračující výroba modelové řady dané značky alespoň po dobu trvání záruční lhůty – 10 % 
  
 
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného postupu: 
a) Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0–100 bodů. 
b) 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 číselně vyjádřitelná dílčí kritéria se přitom použije tohoto 
vzorce: 

 – u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (doba záruky, smluvní pokuta, atd.)
 Počet bodů kritéria = (Hodnota nabídky/Hodnota nejvhodnější nabídky) * 100 

 – u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena atd.)   
  Počet bodů kritéria = (Hodnota nejvhodnější nabídky/Hodnota nabídky) * 100 
c) Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria. 
d) Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. 
e) Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 
 
VIII.  Závěrečná ustanovení 
1. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, součástí 

nabídky je plná moc osoby zmocněné k jednání za uchazeče. 
 



 

 
 
 
2. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, 

označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy, 
obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, případně podpisem.  

3. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. 
4. Nabídka bude vyhotovena v počtu: 1 ks originál, 2 ks kopie 
5. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být 

spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. 
6. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou 

zařazeny do hodnocení nabídek. 
7. Uchazeč  bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení pokud : nebude jeho nabídka úplná, 

neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů, nezpracuje nabídkovou cenou dle požadavků 
zadavatele. 

8. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku 
dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. 

9. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. 
10. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. 
11. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli poptávkové řízení zrušit v jeho průběhu, a to z jakéhokoli 

důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 
12. Kontaktní osobou pro věcné záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je Václav Kovrzek, 

telefon +420 603719669, e-mail vaclav.kovrzek@msmt.cz. 
13. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se průběhu poptávkového řízení je Mgr. Michaela 

Pantoflíčková, telefon 257 193 454, e-mail michaela.pantoflickova@msmt.cz. 
14. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky  
 
 
 
V Praze dne 20. září 2007 
 
 
 

Mgr. Jaromír Soukup  
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varianta – rok výpůjčka a pak nákup za zůstatkovou cenu,  
 
 
 
 
Zadavatel : Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem : Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
Zast. :         Mgr. Danou Kuchtovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy 
IČ :              00022985 
 
 
 
 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
 
 
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyzývá 
k předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení 2 kusů osobních 
automobilů vyšší střední třídy pro MŠMT a nákup 1 kusu osobního automobilu střední třídy pro 
MŠMT“. 
 
I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky 
1. Název zakázky: Pořízení 2 kusů osobních automobilů vyšší střední třídy pro MŠMT a nákup 1 
kusu osobního automobilu střední třídy pro MŠMT. 
 
2. Druh zakázky: zakázka na dodávku 
 
3. Zakázka je rozdělena na části analogicky ve smyslu § 98 zákona. Uchazeč je oprávněn podat svoji 
nabídku na každou část zakázky samostatně nebo podat nabídku na všechny části zakázky. 
  
4. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:  
4.1. První část zakázky : pořízení 2 kusů nových automobilů vyšší střední třídy pro vedoucí 

zaměstnance ministerstva na základě smlouvy, jejímž předmětem bude roční výpůjčka 2 kusů 
nových vozidel dle dále uvedené specifikace a ujednání o budoucí koupi předmětných vozidel za 
podmínek ve smlouvě dohodnutých, minimální požadovaná specifikace: černá metalíza, 
klimatizace + přídavné topení, navigační systém, připojení pro handsfree, rádio s CD, zámek 
řazení, sada zimních kol.  



 

4.2. Druhá část zakázky : nákup 1 kusu ojetého automobilu střední třídy do  10 000  km, minimální 
specifikace: stříbrná metalíza nebo střední odstín stříbrné metalízy, motor diesel do 2,0 ccm 
obsahu, mechanická převodovka, combi, zámek řazení, rádio s CD, gumové koberce, vana 
zavazadlového prostoru, centrální zamykání, sada zimních kol včetně disků, kompletní povinná 
výbava. 
 

5. Předpokládaná hodnota první části zakázky nepřesáhne 1.090.000 Kč bez DPH. Předpokládaná 
hodnota druhé části zakázky nepřesáhne 550.000 Kč bez DPH.  

 
6. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední 

daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 15. prosince 
příslušného roku.  

 
7. Hlavním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 
  
8. Doba plnění předmětu zakázky: 1.11.2007 do 31.11. 2007. 
 
9. Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika – MŠMT. 
 
10. Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: minimálně 24 

měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu zakázky. Běh záruční doby bude 
upřesněn ve smlouvě. 

 
II. Další požadavky ministerstva 
1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy. 
 
2. Pro první část zakázky je návrh smlouvy součástí výzvy k podání nabídek jako příloha č. 1.  
 
3. Pro druhou část zakázky předloží uchazeč návrh smlouvy, která bude obsahovat tato ustanovení: 

– Ujednání o náležitosti faktury: „Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou 
stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je 
poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou.“ 

– Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, 
poskytovatel apod.) 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.“ 

 
III. Nabídka musí obsahovat 
1. Krycí list v závazném členění – název zakázky a prohlášení uchazeče, ke které části veřejné 

zakázky podává svoji nabídku, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče včetně osob 
oprávněných jednat za uchazeče či jeho jménem, nabídková cena, datum a podpis osoby 
oprávněné jednat za uchazeče,  

2. obsah nabídky – tj. podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky podle částí veřejné zakázky 
3. identifikační údaje uchazeče: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-

li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a 
bankovní spojení s uvedením čísla účtu, 

4. doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče,  



 

5. návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče, 

6. návrh cenové nabídky, její kalkulace a návrh platebních podmínek, 
7. čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového 

řízení, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné 
skutečnosti podstatné pro posouzení jeho způsobilosti k realizaci zakázky, které by jinak mohly 
ovlivnit výsledek hodnocení nabídek,  

8. místo a datum podpisu, 
9. podpis oprávněné osoby uchazeče. 
 
 
IV. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH, a to 

takto : celková nabídková cena, cena za jednotlivé části zakázky, v případě první části zakázky 
cena za jednotlivá vozidla. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně 
DPH. 

2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření 
smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. 

 
V. Místo a lhůta pro podání nabídek 
1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny ministerstva na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Samostatné oddělení veřejných zakázek 
(SOVZ), Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. 

2. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem veřejné 
zakázky –„Pořízení 2 kusů osobních automobilů vyšší střední třídy pro MŠMT a nákup 1 
kusu osobního automobilu střední třídy pro MŠMT“- NABÍDKA NEOTVÍRAT, označením 
adresáta (MŠMT - SOVZ) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy, na kterou je 
možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Nabídky musí být 
doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. 

3. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 8. října  2007 v 15,00 hod. Nabídky lze doručovat rovněž 
osobně v úředních hodinách podatelny od 7:30 do 15:30 hod. 

  
 
VII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
1.   Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude  prokázáno předložením  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího devadesáti dnů v originále nebo v úředně 
ověřeném stejnopisu 

b) čestného prohlášení, kterým uchazeč prohlašuje, že na jeho majetek není prohlášen konkurs 
nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče, není 
vůči němu povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů, není v likvidaci, 

c) čestného prohlášení, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že 
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a sociálním 
pojištění. 

 
2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením : 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ne starší 90 
dnů, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu, 

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

 
VII. Kritéria pro hodnocení nabídek 



 

1. výše nabídkové ceny  – 45 % 
2. délka záruční doby – 15 % 
3. náklady na provoz a servis - 15% 
4.   ekologický provoz – 15 % 
5.   pokračující výroba modelové řady dané značky alespoň po dobu trvání záruční lhůty – 10 % 
 
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného postupu: 
a) Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0–100 bodů. 
b) 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 číselně vyjádřitelná dílčí kritéria se přitom použije tohoto 
vzorce: 

 – u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (doba záruky, smluvní pokuta, atd.)
 Počet bodů kritéria = (Hodnota nabídky/Hodnota nejvhodnější nabídky) * 100 

 – u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena, doba provádění, atd.) 
 Počet bodů kritéria = (Hodnota nejvhodnější nabídky/Hodnota nabídky) * 100 

c) Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria. 
d) Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. 
e) Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 
 
V případě, že bude jediným hodnotícím kritériem cena, tento článek bude znít: Jako nejvýhodnější 
bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší cenu předložené nabídky. 
 
VIII.  Závěrečná ustanovení 
1. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, součástí 

nabídky je plná moc zmocněné osoby k jednání za uchazeče. 
2. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, 

označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy, 
obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, případně podpisem.  

3. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. 
4. Nabídka bude vyhotovena v počtu: 1 ks originál, 2 ks kopie 
5. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být 

spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. 
6. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou 

zařazeny do hodnocení nabídek. 
7. Uchazeč  bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení pokud : nebude jeho nabídka úplná, 

neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů, nezpracuje nabídkovou cenou dle požadavků 
zadavatele. 

8. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku 
dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. 

9. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. 
10. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. 
11. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli poptávkové řízení zrušit v jeho průběhu, a to z jakéhokoli 

důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 
12. Kontaktní osobou pro věcné záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je Václav Kovrzek, 

telefon +420 603719669, e-mail vaclav.kovrzek@msmt.cz. 
13. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se průběhu poptávkového řízení je Ing. David Sobol, 

telefon 257 193 545, e-mail david.sobol@msmt.cz. 
14. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky  
 



 

V Praze dne 17. září 2007 
 
 
 

Mgr. Jaromír Soukup,  
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 
 
 
 

3.  varianta  
 
 
 
Zadavatel : Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem : Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
Zast. :         Mgr. Danou Kuchtovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy 
IČ :              00022985 
 
 
 
 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
 
 
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyzývá 
k předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup 3 kusů osobních 
automobilů pro MŠMT“. 
 
I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky 
1. Název zakázky: Nákup 3 kusů osobních automobilů pro MŠMT. 
 
2. Druh zakázky: zakázka na dodávku  
  
3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:  

• nákup 2 kusů automobilů vyšší střední třídy, minimální specifikace: černá metalíza, 
klimatizace + přídavné topení, navigační systém, připojení pro handsfree, rádio s CD, zámek 
řazení, sada zimních kol.     

• nákup 1 kusu automobilu střední třídy, varianta combi, minimální specifikace: stříbrná 
metalíza nebo střední odstín stříbrné metalízy, motor diesel do 2,0 ccm obsahu, mechanická 
převodovka, mechanická klimatizace, zámek řazení, rádio s CD, gumové koberce, vana 
zavazadlového prostoru, centrální zamykání, sada zimních kol včetně disků, kompletní 
povinná výbava.  

 
4. Rozpočtové prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nedosahují částky 2  mil. Kč 

včetně DPH. 
 



 

5. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední 
daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 15. prosince 
příslušného roku.  

 
6. Hlavním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 
  
7. Doba plnění předmětu zakázky: od 1.11.2007 do 10.12. 2007. 
 
8. Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika – MŠMT. 
 
9. Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: minimálně 24 

měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu zakázky. Běh záruční doby bude 
upřesněn ve smlouvě. 

 
II. Další požadavky ministerstva 
1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy. 
 
2. Smlouva s vybraným dodavatelem bude obsahovat tato ustanovení: 

– Ujednání o náležitosti faktury: „Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou 
stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je 
poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou.“ 

– Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, 
poskytovatel apod.) 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.“ 

 
III. Nabídka musí obsahovat 
1. Krycí list v závazném členění – název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče 

včetně osob oprávněných jednat za uchazeče či jeho jménem, nabídková cena, datum a podpis 
osoby oprávněné jednat za uchazeče, 

2. obsah nabídky – tj. podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky, 
3. identifikační údaje uchazeče: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-

li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a 
bankovní spojení s uvedením čísla účtu, 

4. doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče,  
5. návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče, 
6. návrh cenové nabídky, její kalkulace a návrh platebních podmínek, 
7. čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového 

řízení, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné 
skutečnosti podstatné pro posouzení jeho způsobilosti k realizaci zakázky, které by jinak mohly 
ovlivnit výsledek hodnocení nabídek,  

8. místo a datum podpisu, 
9. podpis oprávněné osoby uchazeče. 
 
 
IV. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 



 

3. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše 
DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně DPH. 

4. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření 
smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. 

 
V. Místo a lhůta pro podání nabídek 
4. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny ministerstva na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Samostatné oddělení veřejných zakázek 
(SOVZ), Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. 

5. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem veřejné 
zakázky – Nákup 3 kusů osobních automobilů pro MŠMT - NABÍDKA NEOTVÍRAT, 
označením adresáta (MŠMT – SOVZ) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy, 
na kterou je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Nabídky 
musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. 

6. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 8. října 2007 v 15,00 hod. Nabídky lze doručovat rovněž 
osobně v úředních hodinách podatelny od 7:30 do 15:30 hod. 

 
VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

1.   Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude  prokázáno předložením  
d) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího devadesáti dnů v originále nebo v úředně 

ověřeném stejnopisu 
e) čestného prohlášení, kterým uchazeč prohlašuje, že na jeho majetek není prohlášen konkurs 

nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče, není 
vůči němu povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů, není v likvidaci, 

f) čestného prohlášení, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že 
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a sociálním 
pojištění. 

 
 
      2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením : 

c) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ne starší 90 
dnů, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu, 

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

 
VII. Kritéria pro hodnocení nabídek 
1. výše nabídkové ceny  – 45 % 
2. délka záruční doby – 15 % 
3. náklady na provoz a servis – 15 % 
4.   ekologický provoz – 15 % 
5.   pokračující výroba modelové řady dané značky alespoň po dobu trvání záruční lhůty – 10 % 
  
 
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného postupu: 
a) Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0–100 bodů. 
b) 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 číselně vyjádřitelná dílčí kritéria se přitom použije tohoto 
vzorce: 

 – u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (doba záruky, smluvní pokuta, atd.)
 Počet bodů kritéria = (Hodnota nabídky/Hodnota nejvhodnější nabídky) * 100 

 – u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena atd.)   



 

  Počet bodů kritéria = (Hodnota nejvhodnější nabídky/Hodnota nabídky) * 100 
c) Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria. 
d) Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. 
e) Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 
 
VIII.  Závěrečná ustanovení 
15. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, součástí 

nabídky je plná moc zmocněné osoby k jednání za uchazeče. 
16. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, 

označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy, 
obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, případně podpisem.  

17. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. 
18. Nabídka bude vyhotovena v počtu: 1 ks originál, 2 ks kopie 
19. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být 

spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. 
20. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou 

zařazeny do hodnocení nabídek. 
21. Uchazeč  bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení pokud : nebude jeho nabídka úplná, 

neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů, nezpracuje nabídkovou cenou dle požadavků 
zadavatele. 

22. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku 
dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. 

23. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. 
24. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. 
25. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli poptávkové řízení zrušit v jeho průběhu, a to z jakéhokoli 

důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 
26. Kontaktní osobou pro věcné záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je Václav Kovrzek, 

telefon +420 603719669, e-mail vaclav.kovrzek@msmt.cz. 
27. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se průběhu poptávkového řízení je Ing. David Sobol, 

telefon 257 193 545, e-mail david.sobol@msmt.cz. 
28. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky  
 
 
 
V Praze dne 20. září 2007 
 
 
 
Mgr. Jaromír Soukup,  
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


