
Česká republika - MINISTERSTVO  FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1  
Tel.: 257042590      FAX: 257042609      IČ 00006947  

 

V Praze dne 21.11.2011 
Č. j.:  232/ 101999/2011/T 

Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu  
  
Referent: Jitka Thámová  
 
Příloha -  Krycí list nabídky 
 
 

 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 12 odst.  6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vás vyzýváme 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:  
 

“Ocenění podílu České republiky - Ministerstva financí ve společnosti 
VIPAP VIDEM KRŠKO D.D.“ 

  
 
 

I. Vymezení a předmět plnění  zakázky 

Předmětem plnění zakázky je stanovení hodnoty podílu Ministerstva financí na základním kapitálu 
společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO D.D. ve výši 96,5% pro účely jednání o předpokládaném 
prodeji tohoto podílu (dále jen „ocenění“). 

V rámci vypracování ocenění je dále požadováno: 
a) použitým standardem hodnoty bude reálná tržní hodnota (Fair Market Value); 

b) na vypracování ocenění se budou zásadním způsobem podílet oceňovatelé působící ve 
Slovinsku; 

c) ocenění bude předáno uchazečem ve třech vyhotoveních v českém jazyce.  

Společnost Vipap Videm Krško d.d. se sídlem Tovarniška 18, 8270 Krško, Slovinsko je zapsána 
v obchodním rejstříku pod registračním číslem 1/0398300 u Okresního soudu Krško. Majoritním 
vlastníkem je Česká republika – Ministerstvo financí, která drží podíl na základním kapitálu ve výši 
96,5%, zatímco podíl ve výši 3,5% vlastní sama společnost. Předmětem činnosti společnosti VIPAP 
VIDEM KRŠKO D.D. je výroba a prodej papíru. 
 

II. Doba a místo plnění  zakázky 
a) Doba plnění:  do 40 pracovních dní od podpisu smlouvy 
b) Místo plnění:  Česká republika 
 

III. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z veřejné 
části Živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina  aj.) a platný výpis z obchodního 
rejstříku.  

 

IV. Způsob hodnocení nabídek 
    Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny.    
 

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
1. Nabídková cena v Kč bez DPH a vč. DPH  jako celková za poskytnutou službu, tj. zpracování ocenění, bude 

doplněna do krycího listu nabídky (příloha této výzvy).    
 

b) Úhrada daňového dokladu za 20 dní po jeho obdržení. 
 
 



 
 
 
 
 

VI. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat 
Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně uzavřené 
obálce , označené „Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT -  „Ocenění“  –  odd. 232/T“ 
Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a  adresa dodavatele. 
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně v podatelně na adrese zadavatele  
Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77  118 10 Praha 1 
v termínu do  10:00 hodin dne 8.12.2011.  

 
 

VII. Předložení nabídky 
Nabídka, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,  bude předložena  v jednom 
vyhotovení v písemné formě. 

 

Součástí nabídky bude: 
a) Krycí list nabídky (v příloze  této výzvy) 
b) Doklad o oprávnění k podnikání,  výpis z obchodního rejstříku (dle bodu III. této výzvy) 
c) Prohlášení o složení týmu zpracovatelů (dle bodu VIII.a) této výzvy)  

 
VIII. Další podmínky 

a) Uchazeč předloží prohlášení o složení týmu zpracovatelů ocenění, včetně popisu zodpovědností  
a kompetencí jednotlivých členů týmu. Z předloženého prohlášení musí být zřejmé, že na 
vypracování ocenění se budou zásadním způsobem podílet, v rámci mezinárodní sítě uchazeče, 
člen/členové týmu působí ve Slovinsku.   

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.  
c) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné 

zakázce.  
d) Výsledek výběrového řízení se nesděluje všem uchazečům, pouze vítěz je vyzván  k podpisu 

smlouvy.  
e) Námitky nejsou přípustné.  
f) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku  zrušit. 

 
 
 
 
 
 

 
................................................ 

Zadavatel 
JUDr. Miluše Stloukalová 

Vedoucí odd. Zadávání veřejných zakázek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha   
 
 

Krycí list nabídky 
 

Veřejná zakázka   
„Ocenění podílu České republiky - Ministerstva financí ve společnosti 

VIPAP VIDEM KRŠKO D.D.“ 
 
 

Dodavatel: 
Obchodní firma nebo název:  

 
Adresa a sídlo dodavatele:  
IČ/DIČ:  
Kontaktní  (oprávněná) osoba:   
Telefonní spojení:  
FAX:    
e-mailová adresa:  

 
 
Celková nabídková cena  Kč bez DPH Kč vč. DPH 

   

 
 
 
 

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

 
 
V …………….dne …………………….. 
 
 
………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a  příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
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