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V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, 

Vás 

v y z ý v á m 

k podání nabídky v rámci ve řejné zakázky malého rozsahu  

s názvem „Nákup a pokládka koberc ů“ 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI : 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

Štěpánská 15 

120 00  Praha 2 

Zastoupena:  

Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest 

IČ: 713 77 999 

 

Kontaktní osoba zadavatele k doplňujícím dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky: 

Jméno:  Ing. Otakar Pohl  

Tel.:  +420 296 342 594 

E-mail:  otakar.pohl@czechinvest.org 

 

Kontaktní osoba zadavatele pro doručení nabídek: 

Jméno:   Lenka Svobodová  

Tel.:  +420 296 342 496 

E-mail:  lenka.svobodova@czechinvest.org    

  

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „CI“) je státní příspěvková 
organizace Ministerstva průmyslu a obchodu a založená zákonem č. 47/2002 Sb., o malém a 
středním podnikání. Více informací o činnostech CI lze nalézt na profilu zadavatele: 
www.czechinvest.org 
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ČÁST I. Předmět veřejné zakázky, místo a doba pln ění 
 
 
1. Vymezení a specifikace p ředmětu ve řejné zakázky  
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 
 
Nákup a pokládka nových koberc ů (dále také jako „dodávka“) v zasedacích 
místnostech, vstupní hale a na chodb ě v 1. pat ře budovy Agentury pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest, Št ěpánská 15, Praha 2, v četně likvidace p ůvodních 
koberc ů, a to v následujícím rozsahu a s níže uvedenou spe cifikací:   
 
a) Zadavatelem požadovaný typ koberce:  

- střižený zátěžový koberec,  
- minimální hustota vlákna 150 tis./ m2,  
- minimální gramáž 700 g/ m2   
- formát čtverec 50x50 cm. 

 
b) Zadavatelem požadované práce na 1 m 2: 

- demontáž stávající krytiny,  
- úprava povrchu před opravnou stěrkou,  
- broušení povrchu po stržení stávající krytiny,  
- úklid prostor – luxování, penetrace pro stěrku opravnou,  
- stěrka opravná,  
- stěrka (1vrstva),  
- položení podlahové krytiny včetně lepidla,  
- sokl TSL,  
- lišta přechodová,  
- demontáž a montáž prahů,  
- ekologická likvidace stávající krytiny,  
- doprava a režijní náklady.  

 
c) Plochy ur čené pro pokládku koberc ů:  

- 1. patro, plocha 143 m2 
- chodba zasedací místnosti včetně prostoru před výtahy, plocha 160 m2 
- čistící zóna jemná (prostor recepce), plocha 60 m2 
- čistící zóna hrubá (vstup do budovy – vrátnice), plocha 15 m2  

 
 
2. Další požadavky na p ředmět veřejné zakázky  
 
Práce dle části I. odst. 1 této zadávací dokumentace budou probíhat ve dnech pracovního 
klidu, tj. o víkendu.  
Zadavatel požaduje záruku na dodávku v délce minimáln ě 36 měsíců od dodání (záruka na 
dodávku je jedním z hodnotících kritérií). 

 
 

3. Místo pln ění veřejné zakázky, prohlídka místa pln ění 
 
Místem plnění je budova sídla zadavatele na adrese: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. 
Uchazeč může požadovat po zástupci zadavatele předběžnou prohlídku místa plnění; 
zástupcem zadavatele pro sjednání a realizaci prohlídky místa plnění je Ing. Otakar Pohl, 
tel.: 296 342 594, e-mail: otakar.pohl@czechinvest.org 
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4. Předpokládaná hodnota p ředmětu ve řejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena částkou do 500.000,- Kč (slovy: 
pětsettisíckorunčeských) včetně DPH. Tato předpokládaná hodnota je stanovena jako 
hodnota maximální.  
 
5. Doba pln ění veřejné zakázky 
 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termín pro předpokládané 
zahájení: 8. 1. 2011 . Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným 
ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy do 14 dnů po ukončení 
zadávacího řízení. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit 
předpokládaný termín zahájení.  
 
 
ČÁST II. Kvalifikace 
 
 
1. Kvalifika ční doklady a doba prokázání kvalifikace 
 

a) Pravost a stáří kvalifikačních dokladů: Veškeré doklady prokazující splnění 
kvalifikace uchazeče v tomto řízení musí být uchazečem předloženy v 
originále či v ú ředně ověřené kopii.   

b) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z 
obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, tj. poslednímu dni pro podání nabídek, starší 
90 kalendá řních dn ů. 

c) Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
 
 
2. Základní kvalifika ční předpoklady 

 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů 
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
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statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a 

to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, 
je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.  
 
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením 
čestného prohlášení , z jehož obsahu musí vyplývat, že splňuje jednotlivé základní 
kvalifikační předpoklady. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je 
uveden v p říloze č. 3 této zadávací dokumentace. 
 
 
3. Profesní kvalifika ční předpoklady 
 
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč následujícím způsobem: 

a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán; 

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

 
 
4. Technické kvalifika ční předpoklady 
 

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu 
realizovaných zakázek (v oblasti dodávek koberc ů) v posledních 3 letech . U každé z 
realizovaných zakázek uvede uchazeč dobu plnění a orientační cenu zakázky. Zároveň 
uchazeč doloží čestné  prohlášení  o jejich řádném splnění. 
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5. Společná nabídka více dodavatel ů 
 

a) Rozsah prokazování kvalifika čních p ředpoklad ů 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat 
splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů. 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé 
společně.  
 
b) Smlouva mezi ú častníky spole čné nabídky 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli 
(dodavatelské konsorcium), jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady 
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, 
že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to 
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z 
veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a 
nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.  
 
c) Vzájemný styk zadavatele a ú častník ů spole čné nabídky 
Zadavatel bude se všemi účastníky společné nabídky jednat prostřednictvím osoby, která 
za ně bude vystupovat a bude v nabídce uvedena jako zmocněnec společné nabídky. 
Všechny úkony zadavatele učiněné vůči uchazečům budou písemně oznámeny vždy 
zmocněnci společné nabídky a je vnitřní věcí všech účastníků společné nabídky, jakým 
způsobem se budou navzájem informovat. 

 
 
ČÁST III. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, ob chodní podmínky 
 
 
1.  Požadavek na zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídková cena uchazeče bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše 
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po 
celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
Nabídková cena v Kč, tj. cena  za celý p ředmět pln ění veřejné zakázky , bude zpracována 
bez DPH, samostatn ě DPH a cena včetně DPH.  
  
Cenová nabídka uchazeče bude obsahově zahrnovat předmět veřejné zakázky (cenu za 
nabízené zboží a cenu za související práce)  v členění podle požadovaného předmětu 
plnění dle části I. této zadávací dokumentace a v souladu s částí IV. odst. 2 (struktura 
nabídky) této zadávací dokumentace. Celkovou nabídkovou cenu uvede uchazeč i na krycím 
listu nabídky, jehož vzor je uveden v p říloze č. 1 této zadávací dokumentace.  
 
 
2. Překročení nabídkové ceny 
 
Cena zakázky bude pevná po celou dobu realizace zakázky a zahrnuje veškeré náklady 
uchazeče související s realizací zakázky. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše 
přípustná, nep řekročitelná  a aktuální pro realizaci zakázky v daném míst ě a čase. Tato 
cena je překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových 
předpisů s dopadem na nabídkovou cenu. 
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3. Návrh smlouvy, obchodní podmínky 
 
Uchazeč v zájmu jednotnosti nabídek předloží návrh smlouvy, který bude upraven dle 
ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Návrh 
smlouvy bude mimo jiné obsahovat: 

� Předmět smlouvy o dílo  (v souladu s částí I. této výzvy) 
� Termín a místo pln ění (dle části I. odst. 2., 3. a 5. této výzvy) 
� Cena za předmět pln ění zakázky  (dle části III. odst. 1. a 2. této výzvy) 
� Platební podmínky  (platba po předání díla na základě vystavené faktury, 

splatnost min. 14 dní) 
� Záruční podmínky  (záruka na dodávku v délce min. 36 měsíců) 
� Smluvní pokuty, sankce:  

o V případě prodlení zadavatele s úhradou fakturované ceny jako 
sankce úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení; 

o V případě prodlení předmětu zakázky a nedodržení termínu dodávky 
vymezené předmětem plnění je smluvní pokuta stanovena v minimální 
výši 1.000 Kč bez DPH (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den 
prodlení; 

Sjednáním smluvní pokuty nejsou dot čeny nároky smluvních stran na 
náhradu škody. 

� Odstoupení od smlouvy: 
o Zadavatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud uchazeč: 

� je v prodlení se smluvně dohodnutými termíny plnění po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů; 

� poruší některé ze smluvně ujednaných ustanovení; 
nebude-li dohodnuto jinak. 

Porušení smlouvy každým z výše uvedených d ůvodů je považováno 
za porušení smlouvy podstatným zp ůsobem. 
o Dále může zadavatel odstoupit od smlouvy v případě, že: 

� na majetek uchazeče je vedeno insolvenční řízení nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku 
uchazeče (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění); 

� uchazeč vstoupí do likvidace. 
o Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy b ylo 

písemné oznámení o odstoupení oprávn ěné smluvní strany 
doru čeno druhé smluvní stran ě. 

o Odstoupením od smlouvy nejsou dot čena práva smluvních stran 
na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody. 

� Výpov ěď ze strany zadavatele : 
o Ustanovení o ukončení smlouvy výpovědí ze strany zadavatele i bez 

udání důvodu. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít 
zásilku, považuje se zásilka za doručenou dnem odmítnutí. 

 
Výše uvedené smluvní podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou 
stanoveny jako minimální  a uchazeči tak mohou předložit zadavateli návrh smlouvy 
s relevantními podmínkami, které jsou výhodnější. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy s uchazečem a upřesnit její konečné 
znění v těch jejích částech, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky. 
 
Návrh smlouvy, včetně všech uvedených příloh, musí být ze strany uchazeče podepsán 
statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená 
kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.  
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U společné nabídky několika dodavatelů bude návrh smlouvy obsahovat označení všech 
smluvních stran a bude podepsán všemi účastníky společné nabídky, pokud v plné moci 
není uvedeno jinak. 

Návrh smlouvy a prohlášení uchazeče o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu 
běhu zadávací lhůty budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
V případě podpisu zástupcem bude tato skutečnost v podepsaném dokumentu výslovně 
uvedena a jeho přílohou bude plná moc či jiný pověřovací dokument opravňující 
k zastupování uchazeče s uvedením rozsahu jeho oprávnění. 
 
V případě, že část dodávek bude plněna subdodavateli, musí návrh smlouvy obsahovat 
specifikaci, jaká konkrétní část dodávky bude plněna prostřednictvím třetích osob a které 
osoby to budou (uchazeč je povinen u subdodavatele uvést jeho identifikační údaje). Změna 
subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném 
souhlasu zadavatele.  
 
 
ČÁST IV. Požadavky na formu, členění a způsob zpracování nabídky 
 
 
1. Požadavek na formální úpravu a obsah nabídky 
 

a) Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce 1x v originálním vyhotovení, 2x v 
kopii a 1x v elektronické formě ve formátu .pdf na nosiči CD.  

b) Varianty nabídky zadavatel nepřipouští a nabídka uchazeče musí pokrývat celý rozsah 
předmětu plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. 

c) Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky budou na 
titulní straně označeny jako „kopie“. V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky 
nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky. 

d) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka včetně veškerých 
požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou 
zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování uchazeče; v takovém 
případě doloží uchazeč v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného 
písemného pověřovacího dokumentu. 

e) Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče. 

f) Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou 
dobu běhu zadávací lhůty – VZOR PROHLÁŠENÍ je obsažen v p říloze č. 2 této 
zadávací dokumentace.   

g) Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály 
nevyjímaje, bude zpracována v českém jazyce a jednotlivé stránky budou očíslovány 
arabskými číslicemi vzestupnou řadou.  

h) Každé vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh 
svázáno do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti 
manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami 
opatřenými podpisem, případně razítkem uchazeče). 

 
2. Struktura nabídky 
 
Nabídka uchazeče bude seřazena do těchto oddílů: 
 

a) Identifikační údaje uchazeče:  
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● název, včetně právní formy/ jméno a příjmení; 
● sídlo, místo podnikání 
● identifikační číslo; 
● daňové identifikační číslo (je-li přiděleno); 
● statutární orgán, příp. pověřený zástupce; 
● kontaktní osoba odpovědná za vypracování nabídky; 
● telefon uchazeče a kontaktní osoby; 
● e-mailová adresa uchazeče a kontaktní osoby; 

b) Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) 
c) Doklady k prokázání kvalifikace v členění:  

● základní kvalifikační předpoklady 
● profesní kvalifikační předpoklady 
● technické kvalifikační předpoklady       

d) Cenová nabídka:  
● cenová nabídka koberců (zboží) – rozepsaná na jednotlivé dílčí položky a 
celkovou cenu, tj. součet všech dílčích položek, uvedenou jako cena bez 
DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH 
● cenová nabídka prací (montáž) – rozepsaná na jednotlivé dílčí položky a 
celkovou cenu, tj. součet všech dílčích položek, uvedenou jako cena bez 
DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH 
● celková cenová nabídka za dodávku (zboží a montáž), uvedená jako cena 
bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH  

e) Návrh smlouvy včetně všech příloh - podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče 

f) Čestné prohlášení o vázanosti obsahem nabídky (příloha č. 2 zadávací 
dokumentace) 

 
3. Způsob, místo a lh ůta pro podání nabídek 
 
Obálka s nabídkou uchazeče musí být vložena v řádně uzavřené obálce nebo obalu, 
označené názvem veřejné zakázky: 
 

Veřejná zakázka – Nákup a pokládka koberc ů 
Neotevírat ! 

 
Na vnějším obalu musí být dále uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení 
o tom, že nabídka byla podána po lhůtě. 
Půjde-li o nabídku podanou více uchazeči, budou všichni tito uchazeči uvedeni na přední 
straně obalu nebo obálky.  
Nabídka může být: 

a) odeslána doporučeně poštou v uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a 
podpisem uchazeče na adresu: 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInve st 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

b) nebo osobně předána v podatelně na téže adrese v pracovní dny v době od 9:00 do 
15:00 hodin. 

 
Lhůta pro doru čení nabídek: do 7. 12. 2010 do 13:00 hodin . 
Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě, nebudou akceptovány a zadavatel je 
vrátí zpět odesílateli. Rozhodující je datum a čas přijetí podatelnou zadavatele. 
 
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami:  

� členové (příp. jejich zástupci) komise určené zadavatelem, 
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� za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden 
zástupce; zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit 
plnou moc k jednání za uchazeče. 

Statutární orgány uchazečů, resp. jejich členové či zplnomocnění zástupci uchazečů jsou 
povinni zapsat se do seznamu přítomných. 
 

4. Zadávací lh ůta 
 
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel stanoví 
zadávací lhůtu 30 kalendá řních dn ů od skon čení lhůty pro podání nabídek Zadávací 
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do 
zrušení zadávacího řízení.  
 

Pokud vítězný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu o dodávce do 14 kalendářních dnů od 
doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu 
s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít 
smlouvu, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí 
v pořadí. Pokud smlouvu neuzavře ani třetí uchazeč v pořadí, je zadavatel povinen zadávací 
řízení zrušit. 
 
 
ČÁST V. Hodnotící kritéria pro stanovení úsp ěšnosti nabídek 
 
1. Způsob hodnocení nabídek 
 
Nabídky uchazečů budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek s dílčími kritérii: 

 

 
Kritérium 

 

 
Váha 

kritéria  Subkritérium 

 
Váha 

subkritéria 

 
Skutečná – 

výsledná váha 
subkritéria v rámci 

souboru kritérií 
 
 
 
Celková nabídková cena 

včetně DPH 
 
 
 

 
 
 
 

85 % 

 
Celková nabídková 

cena za koberce 
(zboží) 

 
 

55 % 

 
 

46,75 % 

 
Celková nabídková 

cena za práce 
(montáž) 

 
45 % 

 
38,25 % 

 
Záruka za dodávku 

 
15 % 

 
XXX 

 
XXX 

 
15 % 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky pomocí výše 
uvedených kritérií s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou 
v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí od 0 - 100 bodů, kde 100 
bodů bude nejlepší výsledek. Takto získané bodové hodnocení bude vynásobeno vahou 
výše uvedených hodnotících kritérií. 
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2. Hodnocení díl čích kritérií a subkritérií 
 

a) Hodnocení kritéria „Celková nabídková cena v četně DPH“ 
Toto dílčí kritérium sestává ze dvou zvlášť hodnocených subkritérií, v jejichž rámci budou 
jednotlivé nabídky uchazečů posuzovány jednak podle výše celkové nabídkové ceny za 
koberce – zboží (ve smyslu odst. 1 písm. a) části I. této zadávací dokumentace) v četně 
DPH, a jednak podle výše celkové nabídkové ceny za práce – montáž (ve s myslu odst. 
1 písm. b) části I. této zadávací dokumentace ) včetně DPH. Jedná se o celkovou 
nabídkovou cenu za zboží uvedenou uchazečem v „Cenové nabídce koberců (zboží)“ a 
celkovou nabídkovou cenu za montáž uvedenou uchazečem v „Cenové nabídce prací 
(montáž)“.  
 

b) Hodnocení kritéria „Záruka za dodávku“  
V rámci tohoto dílčího kritéria budou jednotlivé nabídky uchazečů posuzovány podle délky 
záruční doby (která je zadavatelem požadována v minimální délce 36 měsíců), přičemž 
nejdelší nabídnutá záruční doba získá nejvyšší bodové ohodnocení.  
 
 
ČÁST VI. Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavat ele 
 
1. Údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace včetně výzvy vymezují 

závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč 
povinen řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci. 

2. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek a neposkytuje úhradu nákladů, vynaložených 
uchazečem na účast v zadávacím řízení.  

3. Zadavatel neposkytuje jakékoli zálohy.  
4. Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky; 
• jednat s vybraným uchazečem o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění;  
• před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje 

deklarované uchazečem v nabídce; 
• nevracet uchazečům podané nabídky; 
• odmítnout všechny podané nabídky;  
• zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. 

 
 
ČÁST VII. Přílohy 
 
Příloha:  

� č. 1 Krycí list nabídky 
� č. 2 Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou 
� č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 
 
V Praze 22. 11. 2010 
 
 
 

………………………………………………… 
                  Ing. Miroslav Křížek, Ph.D.  

                            Generální ředitel 
                                CzechInvest 
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Příloha č. 1 
 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY  

1.  Veřejná zakázka  
Veřejná zakázka malého rozsahu (zadávaná dle ust. § 18 odst. 3 zák.  č. 137/2006 Sb., o ve řejných 

zakázkách, v platném zn ění) 

Název: Nákup a pokládka koberců 
 

2.  Základní identifika ční údaje  

2.1.  Zadavatel  

Název:  Agentura pro podporu podnikání a investic C zechInvest     

Sídlo:   Praha 2, Štěpánská 15,  PSČ 120 00 

IČ:   713 77 999 

DIČ: CZ71377999 
Osoba oprávn ěná jednat 
jménem zadavatele:  Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., generální ředitel 

Kontaktní osoba: Ing. Otakar Pohl  

Tel./fax:   +420 296 342 594 

E-mail:    otakar.pohl@czechinvest.org.cz 

2.2.  Uchazeč 

Název:     

Sídlo/místo podnikání:    

Tel./fax:    

E-mail:     

IČ:      

DIČ:     
Spisová zna čka v obchodním 
rejst říku:     

Osoba oprávn ěná jednat za 
uchazeče:     

Kontaktní osoba:    

Tel./fax:     

E-mail:      

3.  Nabídková cena v K č 

Cena celkem bez DPH: Samostatn ě DPH (sazba 20 %): Cena celkem v četně DPH: 

   

4.  Osoba oprávn ěná za uchaze če jednat 

Podpis oprávn ěné osoby    

Titul, jméno, p říjmení    

Funkce    
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Příloha č. 2 
 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O VÁZANOSTI NABÍDKOU 
 
 

 
Uchazeč 
_________________________________________________________________________ 
[uvést – název/obchodní firmu/jméno a p říjmení/ sídlo/místo podnikání/ I Č/ údaj o 
zápisu v obchodním rejst říku], (dále jen uchaze č)  
tímto čestně prohlašuje, že nabídka uchazeče podaná na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

„Nákup a pokládka koberc ů“ 
 

vyhlášenou zadavatelem Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, státní 
příspěvková organizace, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, IČ: 713 77 999, je 
platná a závazná po celou dobu běhu zadávací lhůty stanovené zadavatelem a uchazeč je 
po celou tuto dobu nabídkou vázán. 
 

 
 
 
 
V……………………., dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         _____________________________ 

                            razítko a podpis osoby  
           oprávněné jednat jménem či za uchazeče  
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Příloha č. 3 
 

Čestné prohlášení uchaze če o spln ění základních kvalifika čních p ředpoklad ů 

 
 

Uchazeč _________________________________________________________________ 
[uvést – název/obchodní firmu/jméno a p říjmení/ sídlo/místo podnikání/ I Č/ údaj o 
zápisu v obchodním rejst říku] (dále jen uchaze č)  
tímto čestně prohlašuje následující skutečnosti: 
 
a. uchazeč, resp. žádný z členů statutárního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen pro 

trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu;  

b. žádný z členů statutárního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů 
ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;  

c. uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění – 
Obchodního zákoníku); 

d. vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž by bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů; 

e. uchazeč není v likvidaci; 
f. uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; 
g. uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; 
h. uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti; 
i.  uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, jeli požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 
tuto činnosti prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;  

j. uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.  
 
 
 
V …………..dne ……………… 
 
 
 
 
 
                ____________________________ 

                   razítko a podpis osoby  
    oprávněné jednat jménem či za uchazeče  

 
 


