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Podlimitní zakázka na dodávku 
 

Služebního plavidla Státní plavební správy 
Akce SPS- Dopravní prostředky – Doplnění lodního 

parku Státní plavební správy 
 
 
 
 
 

Výzva 
 

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k podání nabídky a prokázání 

splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku č. j. 466/Ř/16 s názvem „Služební plavidlo 
Státní plavební správy 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel veřejné zakázky 

Česká republika - Státní plavební správa  

se sídlem Jankovcova 4, Praha 7, 170 04 

zastoupená: Mgr. Klárou Němcovou, vedoucí služebního úřadu – ředitelkou 
Státní plavební správy 

IČ: 00003352 

DIČ: CZ00003352 

tel.: +420 234 637 110 

fax.: +420 283 871 513 

Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je realizace investiční akce SPS – dodávka 
služebního plavidla Státní plavební správy. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 765 000,- Kč bez DPH. 

Podání nabídky 

Zadavatel požaduje podání nabídky v písemné podobě v uzavřené obálce 
opatřené na uzavření razítkem. Nabídky mohou být doručeny doporučeně 
prostřednictvím poštovní služby nebo předány osobě do podatelny zadavatele 
v úředních hodinách podatelny (Po, St: 8.00 – 11:30 a 13.00 – 17:00 hod., Út, Čt: 
8.00 – 11:30 a 13.00 – 17:00 hod Pá: 8:00 – 13:00 hod.). 
Nabídky musí být doručeny v řádně uzavřené obálce, která bude označena 
názvem veřejné zakázky „Veřejná zakázka na dodávku služebního plavidla pro 
Státní plavební správu“a nápisem „NEOTVÍRAT“. 
 
Svou nabídku je uchazeč oprávněn podat nejpozději do 15. 08. 2016 do 12 hod. 
Rozhodující je pro podání nabídky okamžik převzetí nabídky zadavatelem. 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje, že uveřejní oznámení 
o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů po 
rozhodnutí. 

V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za 
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem 
uveřejnění na profilu zadavatele. 
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A. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Identifikační údaje uchazeče 

1. V nabídce uchazeče musí být v souladu s § 68 odst. 2 zákona přesně uvedeny 
všechny identifikační údaje uchazeče tj. název firmy, právní forma, IČ, DIČ, 
bankovní spojení, číslo účtu, jméno osoby pověřené jednat za uchazeče ve věci 
této veřejné zakázky, kontaktní spojení (číslo telefonu, faxu). 

Součásti nabídky uchazeče 

Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

2. Návrh kupní smlouvy (viz. příloha 1 „Návrh kupní smlouvy“) doplněný 
o požadované údaje (barevně označeny) a podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče.  

3. 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.  

4. Seznam statutárních orgánů nebo členů statuárních orgánů, kteří v posledních 
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele. 

5. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě pro podání nabídek. 

6. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

7. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce 
originál nebo ověřenou kopii smlouvy, 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. Originál nebo úředně ověřená kopie 
smlouvy musí obsahovat vymezení zastupování těchto dodavatelů jediným 
právním subjektem, a to jak v rámci otevřeného řízení, tak pro případ plnění 
veřejné zakázky. 

8. Specifikace dle § 44 odst. 6 zákona, které části veřejné zakázky má uchazeč 
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a zároveň uvedení jejich 
identifikačních údajů. 

9. Čestné prohlášení uchazeče dle § 50 odst. 1 písm. c) o tom, že je ekonomicky a 
finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 
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Základní kvalifikační předpoklady 

10. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ prokáže uchazeč, 
který předloží čestné prohlášení ve smyslu § 62 odst. 3 ZVZ, ze kterého vyplývá, 
že splňuje následující kvalifikační předpoklady: 

a) 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 dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele 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) 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 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 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) není v likvidaci, 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) 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, 
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h) 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) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li 
podle § 54 písm. d) 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, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech uložena pokuta z umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění základních kvalifikačních 
předpokladů rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů podle ustanovení § 125 a násl. ZVZ. 

Profesní kvalifikační předpoklady 

11. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ prokáže dodavatel, 
který předloží čestné prohlášení ve smyslu § 62 odst. 3 ZVZ, ze kterého vyplývá, 
že dodavatel splňuje následující kvalifikační předpoklady: 

a) že je zapsán v obchodním rejstříku, pokud je v něm zapsán, či v jiné 
obdobné evidenci, pokud je v ní zapsán, 

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

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů podle ustanovení § 125 a násl. ZVZ. 

Technické kvalifikační předpoklady 

12. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže 
uchazeč, který předloží čestné prohlášení ve smyslu § 62 odst. 3 zákona, ze 
kterého vyplývá, že splňuje následující kvalifikační předpoklady: 

a) že má seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 
3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu 
musí být: 

 osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo 
zboží dodáno veřejnému zadavateli, 

 osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li 
současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby 
získat z důvodů spočívajících na její straně, 
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b) že má seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících 
kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 
osoby v jiném vztahu k dodavateli, 

c) že má popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem 
k zajištění jakosti. 

Podpis čestných prohlášení 

13. Požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem 
uchazeče či osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě 
podpisu jinou osobou, musí být jako součást dokladů přiložen originál nebo 
úředně ověřená kopie zmocnění této osoby k danému úkonu. 

Jazyk předložené nabídky 

14. Nabídka uchazeče může být podána v českém nebo slovenském jazyce, 
v jednom originále, dvou kopiích a současně v elektronické podobě na CD dle 
formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele, způsobem dle výzvy 
k podání nabídky. Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude potvrzena 
statutárním orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním 
statutárních orgánu. V případě podpisu pověřenou osobou doloží uchazeč 
v nabídce příslušnou plnou moc. 

Možnosti variantního řešení 

15. Zadavatel nepřipouští v rámci podání nabídky variantní řešení. 

Překročení nabídkové ceny 

16. Nabídková cena je uvedena jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci 
v daném místě a čase. 

 

B. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Předmět plnění veřejné zakázky 

17. Popis plavidla 

Materiál plavidla – slitina hliníku s odhlučněným kýlem v provedení s pohlcováním 
vibrací. Pohonná jednotka – přívěsný zážehový motor o výkonu min. 250 HP 
s ovládáním motoru prostřednictvím datového kabelu. Na zádi plavidla držák záložní 
pohonné jednotky o výkonu 5 HP. Uspořádání plavidla - přední a zadní otevřená 
paluba s prostřední průchozí odhlučněnou kajutou přes celou šířku lodě. Kabina 
v celém rozsahu otáček motoru nesmí rezonovat a musí být dostatečně odhlučněná. 
Za dostatečné odhlučnění bude považováno takové řešení, které vyvolá při využití 
maximálním výkonu motoru takovou hladinu hluku, aby bylo zajištěno 
bezproblémové telefonování prostřednictvím hands free (maximální hladina 
akustického hluku v kabině při běžných provozních otáčkách motoru 3000 ot/min. 
bude 62 dB). Celá paluba plavidla musí být dostatečně odvodněna a odvodňovací 
výtoky mohou být uzavíratelné. Pochozí paluba musí být protiskluzová. V kajutě je 
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požadováno pracovní místo pro práci s 1 ks PC (notebook) a pro práci s dokumenty 
velikosti formátu A3 u stolu. Počet míst k sezení v kajutě 6. Vstup do kajuty 
bezpečně uzamykatelný, rovněž i veškeré úložné prostory na palubě. Přenos 
ovládání z kormidelního kola – hydraulický. V kajutě je požadována  instalace 
chemického WC do skrytých prostor . Uvnitř lodi nutno vytvořit úložný prostor pro 
záložní pohonnou jednotku. Elektrická soustava použitá na plavidle je požadována 
12 V, s oddělenými startovacími a hospodářskými bateriemi. Pro dobíjení baterií 
alternativně břehová přípojka a alternátor motoru. Současně bude plavidlo vybaveno 
měničem napětí na 220 V o výkonu 1000 W. Části plavidla přesahující nejvyšší 
pevný bod (například antény, reproduktor, modré blikavé světlo) musí být ve 
sklopném provedení – podpěry pomocí plynových pístů, hydraulické a podobně. 
Celková koncepce plavidla by měla vycházet z obdobného plavidla používaného 
Státní plavební správou označeného jako SPS 4. Doba použitelnosti plavidla se 
předpokládá cca 25 let. Pro plavidlo i jeho pohonné jednotky bude výrobcem vydáno 
prohlášení o shodě podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU. 

18. Rozměry a parametry plavidla 

délka max. 8,50 m, optimální 7,5 m, minimální 7,0 m 
šířka max. 2,50 m 
ponor max. 0,80 m s možností krátkodobého snížení ponoru na 0,50 m 
výška pevného bodu nad hladinou max. 2,2 m 
minimální trvalá rychlost 8-10 km/hod. 
maximální rychlost minimálně 50 km/hod.* 
palivová nádrž objem min. 200 l 
maximální hmotnost plně vystrojeného plavidla s vlekem nepřekročí 3,5 t 
 

19. Minimální výstroj plavidla 

 1 ks lodního háčku 

 1 ks pádlo (může být i kombinace háček/pádlo) 

 2 ks polypropylénových vyvazovacích lan, délka 15 m, průměr 10 mm 

 4 ks nafukovacích odrazníků (upevnění pomocí košů na zábradlí na zadní palubě) 

 1 ks hlavní kotvy odpovídající hmotnosti, kotevní řetěz (lano) 

 ruční vrátek pro hlavní kotvu 

 1 ks skládací pomocné kotvy odpovídající hmotnosti, kotevní řetěz (lano) 

 3 ks vazáků po obou stranách plavidla 

 2 ks lanových navijáků s úchytem na zábradlí (použití ploché vázací lano) 

 chladnička, objem min 40 l, vnitřní výška min 40 cm 

 2x polstrované stavitelné odpružené sedáky pro vůdce a druhého člena posádky, pro 
ostatní cestující polstrované lavice 

 nezávislé topení 

 2 ks zabudovaných lodních radiostanic naprogramovaných na plavební provoz dle 
vyhlášky č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních 
cestách 

 optická signalizace dle Pravidel plavebního provozu 

 elektrická houkačka 

 vnější megafon 

 1 ks modré majákové rampy (světelná LED technologie) 

 autorádio  
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 zásuvka min 2 ks 12V na palubní desce, min 2 ks 12V na stole u ledničky, 2 ks 230V 
1000 W na stole u ledničky, včetně příslušného měniče napětí 12/230 V o výkonu 
minimálně 1000 W 

 stěrače čelních oken 

 2 ks předních hledáčků ovládaných z kajuty,  

 1 ks osvětlení přední paluby 

 1 ks osvětlení zadní paluby 

 sluneční clony čelních a bočních oken salonu 

 bezpečnostní uzamykatelná schránka pro PC, fotoaparát atd., min. rozměry 
50x50x50 cm 

 1 ks státní vlajky ČR 

 otvíraná boční okna pro větrání interiéru 

 tónovaná boční a zadní skla kajuty prostřednictvím protisluneční fólie s potlačenou 

reflexí 

 v kajutě zajištěna stojná výška 

 vstupní uzamykatelné dveře: zadní křídlové, přední posuvné  

 nárazníková guma po celém obvodu plavidla 

 manipulační nášlapné plochy na zádi s žebříkem do vody, nástupní zábradlí na přídi 

 odnímatelné zábradlí na zádi plavidla 

 elektrické nádní čerpadlo s čidlem 

 2x uzamykatelná schránka na přední palubě  

 2x uzamykatelná schránka na zadní palubě  

 hasicí přístroj v kabině 

 1 kus lékárnička minimálně automobilového typu + kartička s instrukcemi záchraně 
nebo oživování osob 

 2 x plastový kanystr na pohonné hmoty o objemu 20 litrů 

 samonafukovací vesty dle maximální obsaditelnosti schváleného typu (CE) 

 1 x záchranný kruh se světelnou bójí a vrhacím lankem o délce min. 30 m 

 1 x kufr/taška s běžným nářadím pro drobné opravy 

 nastavitelné trimovací plošky 

 záložní motor o výkonu 5 HP 

 transportní brzděný vlek odpovídající nosnosti s bočním vedením pomocí 
nastavitelných dřevěných lyžin, osvětlení vleku dle příslušných právních norem pro 
silniční dopravu, v provedení LED technologií s vodotěsnou řídící jednotkou, 
včetně rezervního kola, žárově pozinkovaný materiál konstrukce vleku 

 sada popruhů pro upevnění plavidla k transportnímu vleku 

 na vleku ručně poháněný pásový naviják k vytažení a zajištění plavidla 

 ochranné transportní prvky pro propeler a hlavu motoru 

 náhradní propeler  

20. Minimální vybavení palubní desky 

- otáčkoměr 
- počítač motohodin 
- výchylkoměr kormidla/nastavení motoru 
- ukazatel nastavení trimu motoru 
- ukazatel stavu paliva 
- ukazatel dobíjení baterií (voltmetr, ampérmetr) 
- ukazatel zapojení břehové přípojky 
- mapový plotter typu Garmin  (včetně sonarové sondy) 
- rychloměr 



Dodávka služebního plavidla Státní plavební správy 

Strana 9/11 

 
C. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

21. Obchodní a platební podmínky vztahující se k předmětu zakázky jsou uvedeny 
v Příloze 1 „Návrh kupní smlouvy“. 

D. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

21. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší 
nabídková cena za realizaci veřejné zakázky. 

22. Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně 
daně z přidané hodnoty. Pořadí jednotlivých nabídek bude sestaveno podle výše 
nabídkových cen, a to od nejnižší po nejvyšší; jako první v pořadí se umístí 
uchazeč, jehož nabídka bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu. 

23. Uzavřením smlouvy na VZ nevzniká dodavateli nárok na peněžité plnění 
v celkové výši nabídkové ceny. Dodavateli vzniká nárok na peněžité plnění ve 
výši a za podmínek, které stanoví závazný návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

24. Dodavatel je povinen použít při vyplňování závazného návrhu smlouvy základní 
sazbu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která bude 
aktuální k datu podání nabídky dodavatele. 

E. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 
NABÍDKOVÉ CENY 

25. Celková nabídková cena bude stanovena v tomto členění: cena bez daně 
z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a cena včetně DPH. Všechny částky 
budou uvedeny v Kč. 

26. Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení v zadávacím řízení rozumí 
celková cena za plnění této veřejné zakázky, tj. včetně veškerých uvedených 
dodávek, dále veškeré poplatky, doprava a další náklady spojené s plněním 
příslušné veřejné zakázky v členění dle cenové kalkulace. 

27. Nabídková cena je uvedena jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci 
v daném místě a čase. 

 

V Praze dne  ……………….. 

 

 
  Mgr. Klára Němcová 
  Vedoucí služebního úřadu  
  Ředitelka Státní plavební správy 
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PŘÍLOHY 

Veškeré přílohy zadávací dokumentace jsou:  
 
Příloha 1: Návrh kupní smlouvy 
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