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Č. j.31/2009 - Ř 

Výzva k podání nabídky 
na dodání automobilu typu osobní dodávka 

 
v zadávacím řízení dle § 12 odst. 3 zákona 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) a Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 39/2007, kterým se vydává Směrnice 
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v platném znění. 
 
 
1. Zadavatel 
Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, 
IČ: 00022161, zastoupený ředitelem PhDr. Jaroslavem Jeřábkem, CSc. 
Kontaktní osoba: 
Miroslav Vachek, tel.: 261 341 469, e-mail: vachek@vuppraha.cz 
 
2. Vymezení předmětu zakázky 
Vítězný uchazeč zadavateli dodá nový automobil typu osobní dodávka. Zadavatel připouští i nabídku 
na předváděcí vůz – najeto max. 15.000 km. Dodaný automobil musí mít či splňovat následující 
kritéria: 

- 8-9 sedadel včetně řidiče s variabilitou vnitřního prostoru (vyjímatelná sedadla - automobil 
bude sloužit k přepravě osob i materiálu), 

- automobil může řídit osoba s řidičským oprávněním skupiny B, 
- klimatizaci, 
- min. 2x airbag, 
- autorádio, 
- bezpečnostní systémy – např. ABS, ESP, 
- posilovač řízení, 
- zabezpečovací prvky – např. imobilizér, alarm, 
- palivo – benzín nebo nafta. 

Max. cena zakázky je 800.000 Kč včetně DPH. 
Termín dodání je stanoven do 23. 3. 2009. 
 
3. Požadavky na administrativní správnost nabídky 

- Nabídka bude doručena do 27. 2. 2009 (12:00) do podatelny zadavatele na adrese 
Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4 – Lhotka. 

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce. 
- Nabídka bude zadavateli doručena v 1 originále. 
- Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu zpracovanou podle odst. 5 této výzvy. 
- Nabídka bude obsahovat originální doklady (nebo jejich ověřené kopie), jimiž musí uchazeč 

doložit kvalifikační předpoklady. 
- Nabídka bude doručena v neporušené obálce a opatřena nápisem „VŘ – DODÁVKA – 

neotvírat“ a bude opatřena zpětnou adresou uchazeče. 
- Povinnou součástí nabídky bude návrh smlouvy, jenž bude zaslán společně s nabídkou 

v neporušené obálce a podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. 
- Společně s návrhem smlouvy bude zasláno prohlášení, z kterého bude vyplývat, že uchazeč 

se cítí být vázán obsahem celé nabídky. Toto prohlášení bude podepsáno osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. 

- Společně s nabídkou bude doloženo splnění kvalifikačních předpokladů podle odst. 4 této 
výzvy. 

- Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným požadavkům, bude uchazeč ze zadávacího 
řízení vyloučen. 
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4. Kvalifikační předpoklady 
Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 
§ 53 odst. 1 zákona. Dále dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) 
a  b) zákona. 
 
5. Zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky. Nabídková cena bude 
stanovena jako cena nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Cena 
musí být stanovena v české měně bez DPH a včetně DPH. 
 
6. Platební podmínky 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platební doklad (faktura) bude dodavatelem vystaven po 
realizaci a dodání předmětu zakázky. Splatnost platebního dokladu bude stanovena na min. 14 dnů 
ode dne doručení zadavateli. Platba bude prováděna výhradně v české měně a tuzemským 
bezhotovostním převodem. 
  
7. Doba realizace 
Předmět zakázky bude zadavateli předán nejpozději do 23. 3. 2009. 
 
8. Kritéria hodnocení nabídek 
- Nabídková cena – 60% váha 
- Užitné vlastnosti vozu – 40% váha 
Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0-100 bodů. Nabídka, která je 
vdaném 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.  
Bodový zisk nabídky v každém kritériu je vynásoben váhou vyjádřenou v procentech. Vyjádřené 
hodnoty se sečtou. Pořadí nabídek se určí podle celkového součtu bodů – nejvhodnější nabídka 
získává nejvíce bodů. 
 
9. Informace o výsledku výběrového řízení 
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně. Vyhodnocení zakázky proběhne 
do 2. 3. 2009. 
 
10. Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky nabídky, neakceptovat nabídky 
v plném rozsahu, odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, případně 
zadávací řízení zrušit. 
 
11. Další podmínky 
Uchazečům nenáleží žádná odměna ani úhrada nákladů, které vynaložili v souvislosti se 
zpracováním a podáním nabídky. Zadavatel připouští variantní řešení nabídky. 
 
 
 
 
V Praze dne 19. 2. 2009 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. 
ředitel 


