
 
 

Výzva k podání nabídek  
na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 001/2018  

 
Dodávka automobilu FORD  

pro Divadlo Na zábradlí 
 

podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“ či „zákon“) 

 
1. Zadavatel Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace hl.m. Prahy 

Sídlo zadavatele Anenské náměstí 209/5, 115 33 Praha 1 - Staré Město 

IČ/DIČ zadavatele 0064394/CZ00064394 - neplátce DPH 

Osoba oprávněná zastupovat   
zadavatele Mgr. Petr Štědroň, ředitel 

Kontaktní osoba Jan Malaska, šéf ÚTPV 

Telefon 603/548996 

E-mail malaska@nazabradli.cz 

Adresa profilu zadavatele www.nazabradli.cz 

 
Dále jen „zadavatel“  
 
2. Způsob zadání veřejné zakázky a druh veřejné zakázky  
V souladu s ust. § 31 ZZVZ se na tuto veřejnou zakázku neužijí pravidla a postupy stanovené ZZVZ                  
vyjma ust. § 6 ZZVZ, ale pouze pravidla a postupy stanovené zadavatelem v této výzvě a v                 
zadávacích podmínkách.. Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna, v souladu s ustanovením           
§ 96 ZZVZ, na profilu zadavatele      
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/divadlo-na-zabradli_2758/ a webových stánkách    
zadavatele. 
 
3. Předmět veřejné zakázky  
3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automobilu FORD dle specifikace níže: 

Ford Transit Custom Kombi Van M1  
● L2 H2  
● 320 Trend  
● 2.0TDCI 96kW/130 k, 
● 6st.manuální převodovka,  
● výbava na přání: 

➢ kuřácká sada 
➢ paket viditelnosti (elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a         

vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače)  
➢ vysoká střecha H2 a prodloužený rozvor L2  
➢ posuvná příčka za druhou řadou sedadel s oknem s možností zvětšit           

zavazadlový prostor  
➢ vyjímatelná druhá řada sedadel  
➢ barva Červená Race 
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3.2 Předmět plnění veřejné zakázky musí dále splňovat následující podmínky:  
3.2.1 Musí se jednat o dosud nepoužitý a nový automobil, s rokem výroby ne starším než 2018. 
3.2.2 Musí se jednat o aktuálně nejnovější model nabízeného automobilu z produkce dodavatele. 
3.2.3  Automobil musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR 
3.2.4 Záruční lhůta musí činit minimálně 36 měsíců.  
3.2.5 Uchazečem nabízený předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré parametry uvedené          

zadavatelem odst. 3. 1. (viz výše). V případě, že technická specifikace uchazečem nabízeného             
plnění nebude těmto technickým parametrům odpovídat, bude nabídka tohoto uchazeče pro           
nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky vyřazena z dalšího           
hodnocení a uchazeč bude vyloučen. 

 
3.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
3.3.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ke dni odeslání výzvy k účasti ve veřejné              

zakázce malého rozsahu na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného             
předmětu plnění. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální, a z toho            
důvodu nemůže být překročena. Pokud uchazeč ve své nabídce předpokládanou hodnotu           
veřejné zakázky překročí, bude z účasti ve veřejné zakázce vyloučen z důvodu nesplnění             
podmínek veřejné zakázky- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena zadavatelem          
ve výši:  620. 000,- Kč bez DPH.  

3.3.2 Zadavatel uvítá možnost snížení ceny na protiúčet za starý automobil FORD Transit 260 S,               
kombi van (6 míst), datum 1. registrace: 6. 9. 2006, tachometr 142.000 km (k 14. 9. 2018),                 
VIN:WFORXXBDFR5D79524.Technická kontrola: 7. 9. 2020. 

 
4. Doba plnění veřejné zakázky  
4.1. Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným uchazečem bezprostředně po ukončení zadávacího řízení,            

v němž zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.  
 
4.2. Vybraný uchazeč je povinen realizovat předmět plnění veřejné zakázky (tj. dodat požadovaný             

automobil do místa plnění veřejné zakázky) nejpozději ve lhůtě 130 dnů od uzavření smlouvy              
jejím podpisem oběma smluvními stranami.  

 
5. Místo plnění veřejné zakázky  
5.1. Místem plnění této veřejné zakázky je sídlo zadavatele. 

5.2. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky  

Vzhledem k charakteru veřejné zakázky zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění veřejné           
zakázky. V případě zájmu uchazeče o protiúčet (viz bod 3.3.2.), je možné domluvit prohlídku             
automobilu FORD s p. Janem Malaskou, telefon: 603/548996 nebo e-mailem: malaska@nazabradli.cz 

6. Kvalifikační předpoklady  

6.1. Profesní kvalifikační předpoklady  
Uchazeč předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu              

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii živnostenského listu) a prostou           
kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné                
evidence, je-li v ní zapsán. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí               
prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.  

6.2. Uchazeč nezapsán do obchodního rejstříku doloží prostou kopii oprávnění k podnikání, z níž bude               
zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o              
přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady,             
ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád,             
organizační řád, stanovy apod.).  

6.3. Základní kvalifikační předpoklady: Uchazeč předloží splnění základních kvalifikačních         
předpokladů formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel požadované            
základní kvalifikační předpoklady splňuje.   
 

7. Důsledek nesplnění kvalifikace  
Nesplní-li uchazeč dodání kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu bude vyloučen z účasti v           
zadávacím řízení. 
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8. Zadávací lhůta  
Zadávací lhůta činí 30 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí                
dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  
 
9. Obchodní a platební podmínky  
9.1. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky v příloze č. 2 této zadávací dokumentace ve               

formě závazného návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto            
podmínky v plném rozsahu respektovat; dodavatel není oprávněn ujednání smlouvy jakkoliv           
měnit, upravovat nebo opravovat, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak.  

9.2. Uchazeč doplní závazný návrh smlouvy pouze o údaje, které předpokládá příslušný tiskopis (jde              
zejména o identifikační údaje uchazeče, údaje o nabídkové ceně a délce záruční lhůty ).              
Jakékoliv jiné změny jsou nepřípustné.  

9.3. Uchazeč učiní návrh smlouvy včetně příloh (viz bod 12.3. této zadávací dokumentace) součástí              
nabídky; uchazeč není oprávněn požadavky stanovené zadavatelem v těchto přílohách jakkoliv           
měnit, upravovat nebo opravovat, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Návrh smlouvy            
musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně            
oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění (např. plnou            
moc v originále či úředně ověřené kopii) v nabídce.  

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

10.1 Nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná              
a nepřekročitelná, zahrnující veškeré daně, cla, poplatky a další náklady spojené s realizací této              
veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu automobilu do místa plnění.  

10.2 Nabídková cena musí být v nabídce zpracována v českých korunách, a uvedena takto:             
nabídková cena bez DPH, DPH, celková nabídková cena včetně DPH  

11. Hodnocení  

11.1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.  

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková           
cena bez DPH. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou            
cenou.  

11.2. Další informace k hodnocení  

Při shodě nabídkových cen se určí pořadí nabídek losem. Právo účastnit se losování mají               
uchazeči, jejichž nabídka bude hodnocena. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí            
nejméně 5 dnů před samotným losováním. 

12. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky  
12.1. Nabídky se podávají v českém jazyce v listinné podobě v uzavřené obálce označené zkráceným              

názvem veřejné zakázky, tj. „DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO DIVADLO NA ZÁBRADLÍ“ s           
uvedením textu „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“, a to ve lhůtě pro podání              
nabídek. Na obálce musí být uvedena adresa včetně názvu nebo jména a příjmení uchazeče, na               
niž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.  

 
12.2. Nabídka musí obsahovat v souladu návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat            

jménem či za uchazeče. Přílohou smlouvy musí být „Technické údaje osobního automobilu a             
informace o provedení nabízeného automobilu, který je předmětem nabídky uchazeče pro           
veřejnou zakázku Dodávka automobilu pro Divadlo Na zábradlí“, zpracované a vyplněné           
uchazečem v rozsahu a obsahu, jak je uvedeno v této zadávací dokumentaci. Uchazeči jsou              
povinni podepsat všechny přílohy přiložené k návrhu smlouvy. 

12.3. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly tyto údaje (dále jen „krycí list nabídky“):  
● identifikace veřejné zakázky,  

● identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném (tj. obchodní firmu nebo název, sídlo,            
právní formu, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a             
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obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu,            
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu)  

● kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi uchazečem a           
zadavatelem,  

● nabídková cena v členění na celkovou nabídkovou cenu bez DPH, DPH, celkovou nabídkovou             
cenu vč. DPH,  

● jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby jednající za nebo jménem dodavatele.  

12.4. Uchazeč předloží nabídku v listinné podobě. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v              
jedné obálce. Zadavatel požaduje, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či             
sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude             
čitelná, bez škrtů a přepisů.  

 
 
12.5. Nabídka bude obsahovat:  

● krycí list nabídky,  
● seznam jednotlivých dokumentů a příloh, zadavatel doporučuje, aby stránky nabídky byly           

očíslovány,  
● čestná prohlášení prokazující splnění kvalifikace,  
● nabídková cena,  
● návrh smlouvy doplněný a podepsaný oprávněnou osobou zastupovat uchazeče včetně          

přílohy,  
● ostatní dokumenty, které mají dle uchazeče tvořit obsah nabídky,  

 
13. Variantní nabídky  
Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení             
uchazeče, který předložil variantní nabídku. 
  
14. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
14.1. Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel na e-mailovou adresu zmocněného zástupce            

zadavatele malaska@nazabradli.cz k rukám osoby uvedené v bodě 1. této zadávací           
dokumentace (Jan Malaska). V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny            
identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se              
žádost vztahuje.  

14.2. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před uplynutím              
lhůty pro podání nabídek.  

14.3. Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a            
zákazu diskriminace v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být veškerá            
komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např.           
osobní jednání apod., je vyloučen.  

 
15. Lhůta a místo pro podání nabídek  
15.1. Lhůta pro podání nabídek končí 19. října 2018 ve 12.00h.  
15.2. Nabídky je možné doručit poštou, kurýrem nebo osobně předat každý pracovní den od 10.00 do                

16.00 hod. na adrese zadavatele: Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 209/5, 115 33             
Praha 1 – Staré Město, a to po celou lhůtu pro podání nabídek.  

15.3. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky,            
data a hodiny doručení.  

 
16. Otevírání obálek s nabídkami  
16.1. Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno 22.října 2018 v 10.00h.  
16.2. Otevírání obálek se bude konat na adrese sídla zadavatele. 
16.3. V rámci sdělení informace o nabídkové ceně uchazečů se přítomným uchazečům sdělí             

informace uvedená ve smlouvě předložené konkrétním uchazečem.  
16.4. Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni se účastnit:  
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● členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) či členové            
hodnotící komise (nebo jejich náhradníci), 
● všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek (z kapacitních            
důvodů vždy nejvýše jeden zástupce uchazeče, který je povinen prokázat svoji totožnost, příp.             
předložit oprávnění zastupovat uchazeče),  
● zástupce zadavatele.  

 
17. Výhrady zadavatele  
17.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý uchazeč sám.  

17.2. Obdržené nabídky zadavatel nevrací. 

17.3. Zadavatel dává uchazečům na vědomí, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu               
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinným subjektem, který podle citovaného            
zákona má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Uchazeči jsou ve             
svých nabídkách povinni označit informace, které považují za důvěrné nebo které jsou            
předmětem obchodního tajemství.  

17.4. Dodavatelé berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole                  
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, bude vybraný uchazeč osobou povinnou            
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností            
bude vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.  

17.5. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje            
právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto             
práva uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 

17.6. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení            
uveřejněním na Profilu zadavatele v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ, právo uveřejnit oznámení o                
výběru dodavatele na Profilu zadavatele v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ, a právo uveřejnit text                 
Smlouvy včetně jejích změn a dodatků na Profilu zadavatele dle § 219 odst. 1 ZZVZ. 

 
 
 
18. Seznam příloh  
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Závazné obchodní podmínky „Kupní smlouva“ 
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 
 
 
 
 
V Praze, 17. 9. 2018 
 
 
 
 
 

…………………………………………………..  
Mgr. Petr Štědroň 

ředitel Divadla Na zábradlí 
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