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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

podle Nařízení Ministerstva vnitra č. 27/2019 o zadáváni veřejných zakázek, při dodržení zásad
zadávání podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek

Název zakázky: POSUVNÉ REGÁLY SOKA TACHOV

1. ZADAVATEL

Česká republika - Státní oblastnIarchiv v Plzni

Sídlo: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

IČO: 70979090, neplátce DPH

Bankovní spojeni: Česká národní banka

Číslo účtu:

Zastoupený: PhDr. Karlem Řeháčkem, Ph.D., zastupujíchn ředitelem Státního oblastního archivu
v Plzni

Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení: tel.: + ,
email

2.2.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A SPECIFIKACE
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen zakázky) je dodávka a montáž policových
pojízdných regálů, které budou umístěny ve čtyřech místnostech v 1. pp objektu Státního
okresního archivu Tachov.jedná se o atypické regály, které budou mít rozměry přizpůsobené
na míru jednotlivých mÍstnostÍ. Rozměry jednotlivých místností jsou patrné z půdorysného
schématu (Příloha č. 3a)
Zadavatel poZaduje provedenítakového typu regálů, které se osazuji do pojezdových kolejnic,
ukotvených do stávající betonové podlahy až na povrch základové desky. pojízdné regály
budou tvořeny spojením podvozku a regálové nástavby (policového regálu a pojezdových
kolejnic). Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 3 této výzvy.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1. Místo plnění: Státní okresní archiv Tachov, Plánská 2037, Tachov
3.2. Doba plnění:

- zahájeni bez zbytečného odkladu po podpisu kupnIsMouvy
- termín dokončenia předáni díla nejpozději do 8 týdnů od podpisu kupnísmlouvy

4. PROHLÍDKA

4.1. V případě zájmu uchazeče o prohlídku na místě kontaktuje uchazeč kontaktníosobu vevěcech
výběrového řÍzenj(viz bod l)
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5. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5,1. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.
5.2. Nabídková cena bude uvedena v členěni bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH.
5.3. Zadavatel požaduje zpracování nabídkové ceny pro každou místnost zvlášť, a to včetně
veškerých souvisejÍcÍch nákladů na stavební úpravy, montáž a dopravu do místa plnění.

5,4. Nabídková cena bude uchazečem garantována po dobu realizace. Cenu je možné překročit
pouze při změně sazby DPH.
5.5. Nabídková cena bude stanovena včetně režijních a cestovních nákladů a všech dalších nutných
nákladů k realizaci předmětu veřejné zakázky,včetně nákladů souvisejÍcÍch a rizik účastníka plynoucIch
z charakteru zakázky.
5.6. Nabídková cena bude stanovena jako cena maximálnía nejvýše přípustná, která bude uvedena
v uzavřené kupní smlouvě.
5.7. Zadavatel nepřipouštivarianty nabídek.
5.8. Zadavatel stanoví způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny následujíchn způsobem. Za
mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována taková nabídková cena, která bude od
průměrné nabídkové ceny nižší minimálně o hodnotu 25 % průměrné nabídkové ceny všech podaných
nabídek

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba bude probíhat výhradně v kč.
6.2. Dodávka může být prodávajicňm fakturována až pod dokončeni celého předmětu plněni a
převzetí zadavatelem.
6.3. Splatnost faktur bude do 21 dní ode dne průkazného doručení zadavateli. Veškeré doklady
musí být označeny plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v uzavřené kupní
smlouvě, místem plnění a musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými
právními předpisy. Dodávka bude fakturována s DPH ve výši odpovÍdajicí zákonné úpravě ke dni
zdanitelného plněni.
6,4. Platba bude provedena převodním příkazem na základě daňového dokladu vystaveného
prodávajícím.

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVAL1FIKACl

7.1- Kvalifikovaným dodavatelem pro plněnítéto veřejné zakázky je dodavatel, který :
1. Sp|nÍzák|adnÍzpůsobi|ost podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. (čestné prohlášení)
2. Splní profesní způsobilost podle § 77 zákona č. 134/2016 Sb. (kopie dokumentů/čestné

prohlášení)
a) předložI výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právni

předpis zápis do takové evidence požaduje
b) předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovÍdajícímu předmětu veřejné zakázky, který je pro tento typ zakázky příslušné, a to
živnostenské oprávněnív oboru výroba kovových konstrukcía kovodělných výrobků

3. Splní technickou kvalifikaci podle § 79, odst. 2 písm. b) a písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
(čestné prohjášení)
a) předloží jmenovitý seznam min. tří referenčních zakázek na dodávky obdobného

charakteru, kterými jsou pro zadavatele dodávka a montáž pojízdných policových regálů
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včetně stavebních úprav, poskytnutých a dokončených za poslední 3 roky před zahájením
výběrového řIzení, včetně uvedeníceny těchto zakázek a doby jejich realizace s identifikací
objednatele. Realizační cena těchto tři zakázek bude v součtu Činit min. 2 500 tis. KČ bez
DPH.

b) předloží prostou kopii certifikátu kvality dle normy ČSN ISO 9001 a certifikátu kvality dle
normy ČSN ISO 14001

C) předloží techn ické listy k oběma typům regálových systémů, které budou korespondovat
se splněním technických podmínek stanovených v Příloze č. 3 Technická specifikace výzvy

7.2. Doklady prokazujÍcÍ základní a profesní způsobilost mohou účastníci výběrového řízenI
v nabídkách nahradit Čestným prohlášením (Příloha č. 2), kromě dokladů uvedených v bodu
7.1. 3. b, c (prostá kopie dokladů)

7.3. Dodavatel je povinen prokázat splněni kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek v rámci své
nabídky.

7.4. vítězný účastník je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli úředně ověřené
kopie dokladů o kvalifikaci.

8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka musísplňovat požadavky výzvy a respektovat podklady pro zadániveřejné zakázky
8.1. Podmínky

- každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku
- nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v elektronické formě
- nabídka a všechny podklady a prohlášenI, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být

podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na
základě doložené plné moci

- žádný doklad nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl
8.2. Nabídka musí obsahovat:

l) Krycilist nabídky - Příloha č. 1
2) Čestné prohlášeni o sp|něnÍzákladní kvalifikace - Příloha č. 2
3) Kopii dokumentů o splnění profesních a technických kvalifikačnIch předpokladů (nebo čestné

prohlášeni)
4) Návrh kupnismlouvy podle vzoru - Příloha č. 4

9. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
9.1. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nabídky mohou být podávány v souladu s ustanovením
§ 107 odst. 1 ZZVZ pouze elektronickou formou prostřednictvím Národního elektronického nástroje
(dále jen NEN)
9.2. Dodavatel zpracuje svoji nabídku, včetně dokladů prokazujÍcÍch splnění kvalifikace, plně
v elektronické podobě a to tak, aby mohla být podána prostřednictvím certifikovaného elektronického
nástroje NEN. Podrobné informace o ovládání systému jsou uvedeny v uživatelských příručkách na
adrese v sekci uživatelské příručky. Dodavatel musí být pro možnost podáni
nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji nen. Zadavatel upozorňuje dodavatele,
že registrace není okamžitá a podléhá schváleni administrátorem systému, jenž má dva (2) pracovni
dny na akceptaci, nebo zamÍtnutÍ registrace, pokud žádost v registraci nebude obsahovat veškeré
požadované údaje.
9.3. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v elektronické formě jiným
způsobem, než prostřednictvím elektronického nástroje N EN.
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9.4. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky
tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podáni nabídek (podáním nabídky se rozumí finálni odeslání
nabídky do nástroje NEN po nahráníveškerých příloh).

10. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
10.1. Termín pro podáni nabídek je stanoven do 21. 9. 2021do 23:59:00 hodin. Čas pro podáni
nabídek se řjdÍsystémovým časem v NEN.

11. DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
11.1. OtevíránÍ nabídek se bude konat dne 22. 9. 2021od 8:00 hodin na adrese sídla 2. oddělení
ekonomicko - správního, Kardinála Berana 20, Plzeň. OtevÍrání nabídek je z důvodu umožnění přijmu
pouze v elektronické podobě NEVEŘEJNÉ. OtevÍrání nabídek v elektronické podobě se uskutečni
v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ bez přítomnosti dodavatelů.

12. POSOUZENÍA HODNOCENÍ NABÍDEK
12.1. Posouzení nabídek
Zadavatel posoudí nabídky zájemců z hlediska splnění podmínek a požadavků na zpracování nabídky.
Nabídky, které tyto podmínky nesplní, budou vyřazeny. Zadavatel tyto účastníky z účasti ve výběrovém
řIzenI vyloučí.
12.2. Hodnocení nabídek
Zadavatel provede hodnocení předložených nabídek na základě jediného hodnotÍcÍho kritéria
ekonomické výhodnosti, kterým je nejnižší nabídková cena v KČ včetně DPH. Vítěznou nabídkou se
stává nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vC. DPH,

13. OBCHODNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY
13.1. Závazné obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem pro plnění zakázky jsou
uvedeny v závazném návrhu kupní smlouvy, která je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této výzvy.
Účastník je povinen tento návrh kupnIsmlouvy plně akceptovat a předložit jej doplněnýve své nabídce.
Vzorové znění smlouvy nesmí účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze
požadované údaje, které jsou ve smlouvě pro tento účel označeny DOPLNÍ DODAVATEL. V případě, že
účastník předloživ nabídce návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena
jako nepřijatelná a účastník bude z další účasti v zadávacím řÍzenjvy|oučen.

14. ZADÁVACÍ LHŮTA
14.1. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů od ukončenIlhůty pro podání nabídek.
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15. DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

15.1. Účastnici si mohou vyžádat dodatečné informace k podmínkám zadání zakázky
prostřednictvím žádosti zaslané v systému NEN. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může
zadavatel poskytnout j bez předchozí žádosti.
15.2. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek a případně j další souvÍsejÍcÍ dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručeni žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na
žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou
v předchozí větě.
15.3. Vysvětlení bude poskytnuto všem dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
15.4. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
15.5. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zakázky, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení nabídkové ceny
15.6. Oznámenio výběru dodavatele zašle zadavatel účastníkům, jejichž nabídky budou hodnoceny,
bezodkladně po rozhodnutío výběru.
15.7. zjišťování údajů dle § 122 odst. 4, a odst. 5 písm. a), b) ZZVZ. Zadavatel upozorňuje, že v
souladu se zněním § 122 odst. 4 ZZVZ bude zadavatel zjišťovat u vybraného dodavatele, je-li českou
právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujÍcÍho evidenci skutečných
majitelů {dále jen ,,evidence skutečných majitelů). zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o
zadávacím řízení.

Povinnosti dodavatele
15.8. Při podpisu kupní smlouvy předložit uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti
při výkonu profese za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 2 000 000 KČ, s dobou platnosti po
celou dobu plněnizakázky.

Práva zadavatele

15.9. Odmítnout všechny předložené nabídky, podmínky zakázky upravit shodně pro všechny
zájemce nebo výběrové řízenI zrušit, neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků, pokud se v průběhu
řízení vyskytly důvody hodné zvláŠtního zřetele nebo odpadly důvody pro pokračováni ve výběrovém
řízenív důsledku podstatné změny okolností.
15.10. Nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály
15.11. Vyloučit účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy
15.12. Doplnit nebo změnit předmět zakázky a podmínky zadáníshodně pro všechny účastníky
15.13. Uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem pouze na část plnění (vybrané místnosti)
15.14. Odmítnout všechny nabídky, veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným se
zájemců s tím, že případné neuzavřenísm|uvnÍho vztahu nebude druhou stranou sankcionováno
15.15. uveřejnit podepsanou kupní smlouvu prostřednictvím registru smluv - podle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění.

16. Přílohy zadánízakázky
Příloha č. 1- Krycí|jst
Příloha č. 2 - Čestné prohlášenI o splnění, základní, profesní a technické způsobilosti
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Příloha č. 3a - Půdorysné schéma
Příloha č. 4 - Kupnísmlouva (VZOR)
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U této výzvy se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění.

Zadavatel: PhDr. Karel Řeháček, Ph.D., zastupujÍcÍ ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Podpis: Místo a datum: Plzeň, dne 13. 9. 2021
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