
 
Česká republika 
MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Tel.: 257043446    Fax: 257042609      IČ 00006947  

 

V Praze dne 10.10.2012 
Č. J.:  MF-95781/2012/23-232/D 

 
Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 

odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. (Nabídková cena 
nedosáhne 1 mil. Kč bez DPH)  

  
Referent: Ing. Dušánková, l. 3446 
Příloha: Krycí list nabídky 
 
        
 

 

 
Aktualizace metodických materiálů v oblasti PPP 

 
I. Vymezení a předmět plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je kompletní aktualizace metodických materiálů v oblasti PPP 
vydaných Ministerstvem financí, zejména s ohledem na změny v oblasti legislativy (novela 
zákona o veřejných zakázkách účinná od 1. 4. 2012). Promítnutí nových institutů zákona o 
veřejných zakázkách (např. zavedení povinnosti zpracovat odůvodnění veřejných zakázek, 
zavedení tzv. osob se zvláštní způsobilostí a jejich vyjadřování k zadávacím podmínkám, 
změny v oblasti jednotlivých druhů zadávacích řízení, povinnosti spojené s uveřejňováním 
atd.) do následujících metodických materiálů: Metodika vypracování studie proveditelnosti a 
Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů. Zároveň se předpokládá aktualizace 
metodik z hlediska promítnutí zkušeností a poznatků z již realizovaných či realizujících se 
projektů. 

Dále pak pomůcka pro zadavatele k rozhodování, kdy použít zákon o veřejných zakázkách a 
kdy koncesní zákon (lze jak formou schématu, tak formou počítačového programu). Tato 
pomůcka by měla obsahovat jednotlivé kroky procesu přípravy a realizace projektu oběma 
způsoby a odkazy na příslušné metodiky.   
 
II. Doba a místo plnění zakázky 

a) Doba plnění: Do 14. 12. 2012 
b) Místo plnění: Letenská 15, Praha 1 

 
III. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
Uchazeč předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání, včetně kopie výpisu z Obchodního 
rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč podle zvláštních 
předpisů zapsán (součást nabídky). 
 
IV. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle níže uvedeného kritéria: 
- výše nabídkové ceny – 100% 

 
 
 



  
 

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
A) celková nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH, a dále v členění 
za každou metodiku zvlášť a za pomůcku pro zadavatele.  

 
          B) platební podmínky: úhrada za 20 dní po obdržení daňového dokladu. 
 
VI. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat osobně 

a) Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené  na zadní straně obchodní firmou nebo 
názvem a adresou uchazeče a  na přední straně označené „Výzva - NEOTEVÍRAT 
–  Aktualizace metodických materiálů v oblasti PPP – odd. 232/D“ zašlete 
doporučeně poštou, nebo předejte osobně v podatelně na adrese zadavatele: 
Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10  Praha 1. 
 

b) Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději do 26.10.2012 do 
10:00 hodin.  
 

VII. Další podmínky 
a) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast 

v tomto zadávacím řízení. 
b) Součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče. 
c) Výsledek výběrového řízení se nesděluje všem uchazečům, pouze vybraný uchazeč 

je vyzván k podpisu smlouvy.  
d) Nejsou přípustné námitky uchazečů. 
e) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

 
 
 
 
 

   ................................................ 
                                                                                   Zadavatel 

            Ing. Stanislav Sluka  
       Ředitel odboru – Finanční 
 
 

 
 



  
 

 
KRYCÍ LIST NABÍDKY 

  
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách  
 
 

„Aktualizace metodických materiálů v oblasti PPP“ 
 

zadavatelem: Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10  Praha 1, Letenská 15, IČ 00006947 
 
 

Identifikační údaje (právnická osoba): 
Obchodní firma nebo 
název: 

 

Adresa a sídlo dodavatele:  
Jméno/a a příjmení člena/ů 
statutárního orgánu: 

1. 
2. 
atd.. 

Právní forma:  
IČ (bylo-li přiděleno):  

 
Identifikační údaje (pokud se jedná o fyzickou  osobu):  
Obchodní firma nebo 
jméno a příjmení: 

 

Místo podnikání 
popř. místo trvalého 
pobytu: 

 

IČ (bylo-li přiděleno:  
 
Ostatní  údaje: 
Jméno/a a příjmení člena/ů 
statutárního orgánu: 

1. 
2. 
atd. 

Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba:   
Telefonní spojení:  
Fax:    
e-mailová adresa:  

 
 

Nabídková cena celkem Kč bez DPH 
 
........................... 

Kč vč. DPH 
 

........................... 
 
Nabídková cena bude dále 
členěna: 

Kč bez DPH Kč včetně DPH 

Metodika vypracování studie proveditelnosti   
Procesní postup při přípravě a realizaci PPP 
projektů 

  

Pomůcka pro zadavatele   
 



  
 

Seznam subdodavatelů, kterým má dodavatel v úmyslu zadat části zakázky 
Identifikační údaje subdodavatele/ů: 
Subdodavatel – právnická osoba x)  : 
Obchodní firma nebo název: 
Sídlo: 
Právní forma: 
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):  
Procento plnění:  

 
 
 
 

Subdodavatel – fyzická osoba x)  : 
Obchodní  firma nebo jméno a příjmení: 
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: 
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): 
Procento plnění:  

 
 
 

x)  Nehodící se škrtněte 
Pozn. Tabulku v případě, že část veřejné zakázky vč. prokázání kvalifikace:   

a) proškrtněte, pokud nebude subdodavatelsky plněna   
b) rozšiřte, pokud bude plnit více subdodavatelů    

 
Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme 
podmínky zadání této veřejné zakázky.  

 
 
 
V …………….dne …………………….. 

 
 
 
 
 

................………………………………………… 
Podpis/y osob/y oprávněné/ných jednat jménem či za 

dodavatele 
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