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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
 

1.1 Základní údaje a kontaktní osoby vyhlašovatele 

 

Název:  LOM PRAHA s.p. 

Sídlo:  Tiskařská 270/8, Praha 10 – Malešice, 
PSČ 108 00, Česká republika  

IČO:  00000515  

DIČ:  CZ00000515  

Bankovní spojení  UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s.  
Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4  
Číslo účtu: 2107880713/2700 CZK  

Statutární zástupce:  JUDr. Jan Rouček, ředitel státního podniku  

Internet:  www.lompraha.cz  

Hlavní kontaktní osoba:  Ing. Pavel Smola 

Telefon:  +420 725 726 022 

E-mail:  pavel.smola@lompraha.cz  

Zástupce hlavní kontaktní osoby  Ing. Ondřej Zítko 

Telefon:  +420 724 673 115 

E-mail:  ondrej.zitko@lompraha.cz 

 
 

 
1.2 Definice a výklad některých pojmů 

 
 
Veřejná soutěž o nejvhodnější 
nabídku na prodej dokumentace, dílů 
a technologií pístového motoru 
M462RF 

Dále též jen „soutěž”. 

LOM PRAHA s.p.  Dále a výše též jen „vyhlašovatel“ 

Navrhovatel Navrhovatelem je osoba, která podá 
nabídku do soutěže. 

Vítěz soutěže Vítězem soutěže řízení je navrhovatel, jehož 
nabídka bude vybrána vyhlašovatelem jako 
nejvhodnější.  

Předmět prodeje dle specifikace v 
kapitole 3.3  

Dále též jen „soubor dokumentace, dílů a 
technologií leteckého motoru M 462-RF“  

DOA Organizace oprávněná k projekci dle 
EASA Part 21J v souladu s Nařízením 
komise (EU) č. 748/2012 

MOA Organizace oprávněná k údržbě dle EASA 
Part 145 v souladu s Nařízením komise 
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(EU) č. 1321/2014, 
POA Organizace oprávněná k výrobě dle EASA 

Part 21G v souladu s Nařízením komise 
(EU) č. 748/2012, dále jen POA 

 

2. Závazné podmínky soutěže 

2.1 Stanovení podmínek soutěže 

Vyhlašovatel je držitelem typového certifikátu TCDS CZ 66-04 pro motor M 462-RF 

registrovaného u Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Evropské unie.   

Vyhlašovatel tímto vyhlašuje soutěž na prodej dokumentace, dílů a technologií 

hvězdicového pístového leteckého motoru M 462-RF, včetně převodu typového certifikátu 

TCDS CZ 66-04. 

Podmínky soutěže stanoví závazný postup při výběru nejvhodnější nabídky na koupi 

Předmětu prodeje specifikovaných v kapitole 3.3. Soutěž je prováděna formou výzvy k 

podání nabídek a následného výběru navrhovatele s nejvhodnější nabídkou pro 

vyhlašovatele. Soutěž je jednokolová viz kapitola 5.  

Během lhůty pro podávání nabídek do soutěže jsou kompletní podmínky soutěže (včetně 

veškerých případných změn dle kapitoly 10.2) k dispozici na internetových stránkách 

vyhlašovatele www.lompraha.cz/prodej-majetku.  

3. PŘEDMĚT PRODEJE 

3.1 Základní vymezení 

Předmětem prodeje je soubor dokumentace, dílů a technologií hvězdicového pístového 
leteckého motoru M 462-RF specifikovaných v kapitole 3.3, včetně převodu typového 
certifikátu TCDS CZ 66-04. 
 
Prodávaný soubor dokumentace, dílů a technologií leteckého motoru M462RF je situován 
v prostorách archivu a skladech sídla vyhlašovatele, tj. Tiskařská 270/8, Praha 10 – 
Malešice, PSČ 108 00, Česká republika.  

 

3.2 Oprávnění k prodeji 

Předmět prodeje, blíže specifikovaný v kapitole 3.3, je ve vlastnictví České republiky 
a vyhlašovatel má ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
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pozdějších předpisů, právo hospodařit s tímto předmětem prodeje a vykonává k němu 
práva vlastníka. Prodávaný předmět je registrován v typovém oprávnění vyhlašovatele 
EASA.21J.306, v držení organizace DOA, která jako taková má právo zažádat o vrácení, 
či transferování certifikátu jinému subjektu dle platných leteckých předpisů. 
 

 

3.3 Specifikace předmětu prodeje 

Vyhlašovatel nabízí uskutečnit prodej předmětu prodeje jednou ze tří možných variant, 
které jsou níže v bodech 3.3.1 – 3.3.3 označovány jako varianta A – C. navrhovatel je 
oprávněn zvolit ve své nabídce kteroukoli z níže uvedených variant A – C. 

 
3.3.1 VARIANTA A 

 
Vítěz soutěže má zřízenou vlastní DOA organizaci. 
 
Předmětem prodeje je převod typového certifikátu TCDS CZ 66-04 na organizaci DOA 
vítěze soutěže, včetně převodu veškerých práv a povinností držitele certifikátu, dále 
převod oprávnění k údržbě v rozsahu do generální opravy (včetně), převod souboru 
dokumentace technologických postupů, výkresů a skladových zásob dílů: 

1. Technologické postupy POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

2. Technologické postupy TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ a SVAŘOVÁNÍ 

3. Technologické postupy GO 

4. Technický popis a návod k obsluze (česká a anglická verze) 

5. Skladová zásoba přípravků dle seznamu 

6. Skladová zásoba dílů a motorů dle seznamu 

7. Bulletinová služba (česká a anglická verze) 

8. Katalog náhradních dílů (česká a anglická verze) 

9. Výkresy dle seznamu  
Veškeré správní poplatky za proces převodu certifikátu ponese vítěz soutěže. 

 
 

3.3.2 VARIANTA B 
 
Vítěz soutěže nemá zřízenou vlastní DOA organizaci, ale do dvou let od nabytí účinnosti 
smlouvy je vítěz povinen zřídit si vlastní DOA organizaci, nebo jinak zajistit DOA organizaci 
u smluvního partnera vítěze soutěže. 

 
Předmětem prodeje je oprávnění organizace k údržbě v rozsahu do generální opravy 
(včetně), soubor dokumentace technologických postupů, výkresů a skladových zásob dílů. 
Zajištění změnové služby mezi organizacemi DOA-POA a DOA-MOA bude dočasně 
realizováno vyhlašovatelem na smluvní bázi s vítězem soutěže, a to po dobu určitou 2 
roky od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vítězem soutěže a za úplatu 125 000,- CZK 
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nebo 5 000,- EUR vyplácenou měsíčně ze strany vítěze soutěže vyhlašovateli, který si 
ponechá veškerá práva a povinnosti držitele typového oprávnění dle EASA.21J.306.  
 
Vítěz soutěže se zavazuje zřídit vlastní organizaci DOA nebo jinak zajistit DOA organizaci 
u smluvního partnera vítěze soutěže nejpozději do doby 2 let od nabytí účinnosti smlouvy 
s ním uzavřené a následně (po uplynutí doby 2 let či dříve po vzájemné dohodě) na tuto 
organizaci budou převedena veškerá práva a povinnosti držitele typového certifikátu 
TCDS CZ 66-04. Veškeré správní poplatky za proces převodu certifikátu ponese vítěz 
soutěže. 
 
V případě, že vítěz soutěže nezřídí vlastní organizaci DOA, nebo jinak nezajistí DOA 
organizaci u smluvního partnera a nepřevede na ni typový certifikát TCDS CZ 66-04 do 2 
let od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vítězem soutěže, bude vítěz soutěže povinen 
za každý měsíc prodlení se splněním této povinnosti uhradit vyhlašovateli smluvní pokutu 
ve výši 50 % výše uvedené měsíční úplaty za zajištění změnové služby, a zároveň bude 
povinen nadále hradit měsíční úplatu za zajištění změnové služby. 
 
V případě, že vítěz soutěže nezřídí vlastní organizaci DOA, nebo jinak nezajistí DOA 
organizaci u smluvního partnera a nepřevede na ni typový certifikát TCDS CZ 66-04 ani 
do 3 let od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vítězem soutěže, bude vítěz soutěže 
povinen za každý další měsíc prodlení se splněním této povinnosti uhradit smluvní pokutu 
ve výši 100 % výše uvedené měsíční úplaty za zajištění změnové služby, a zároveň bude 
povinen nadále hradit výše uvedenou měsíční úplatu za zajištění změnové služby. 
 
Předmětem prodeje jsou dále: 

1. Technologické postupy POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

2. Technologické postupy TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ a SVAŘOVÁNÍ 

3. Technologické postupy GO 

4. Technický popis a návod k obsluze (česká a anglická verze) 

5. Skladová zásoba přípravků dle seznamu 

6. Skladová zásoba dílů a motorů dle seznamu 

7. Katalog náhradních dílů (česká a anglická verze) 

8. Výkresy dle seznamu  

9. Bulletinová služba (česká a anglická verze) 

 

 

3.3.3 VARIANTA C 
 
Vítěz soutěže nemá zřízenou vlastní DOA organizaci, typový certifikát TCDS CZ 66-04 
bude převeden na organizaci DOA smluvního partnera vítěze soutěže. 
 
Předmětem prodeje je oprávnění organizace k údržbě v rozsahu do generální opravy 
(včetně), soubor dokumentace technologických postupů, výkresů a skladových zásob dílů. 
K převedení typového certifikátu TCDS CZ 66-04, práv a povinností organizace DOA dojde 
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na smluvního partnera vítěze soutěže, který se rovněž smluvně zaváže zajišťovat 
změnovou službu mezi organizacemi DOA a POA organizacemi a DOA a MOA; k převodu 
musí dojít nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vítězem soutěže. 
Při předložení nabídky, případně nejpozději na výzvu vyhlašovatele učiněnou v rámci 
hodnocení soutěže, musí vítěz soutěže předložit kopii smlouvy o zajišťování změnové 
služby mezi organizacemi DOA a POA organizacemi a DOA a MOA mezi vítězem soutěže 
a jeho smluvním partnerem, či smlouvu o smlouvě budoucí, která bude tuto problematiku 
závazně řešit. Veškeré správní poplatky za proces převodu certifikátu přebírá vítěz 
soutěže. 
 
V případě, že vítěz soutěže nezajistí převedení typového certifikátu TCDS CZ 66-04, práv 
a povinností organizace DOA na smluvního partnera vítěze soutěže ani do 1 roku od nabytí 
účinnosti smlouvy uzavřené s vítězem soutěže, nebo smluvní partner vítěze soutěže 
nezačne po převodu typového certifikátu TCDS CZ 66-04, práv a povinností organizace 
DOA zajištovat změnovou službu, bude vítěz soutěže povinen za každý měsíc prodlení se 
splněním některé z v předchozí větě uvedených povinností uhradit smluvní pokutu ve výši 
250.000,- CZK. 
 
Předmětem prodeje jsou dále: 

1. Technologické postupy POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

2. Technologické postupy TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ a SVAŘOVÁNÍ 

3. Technologické postupy GO 

4. Technický popis a návod k obsluze (česká a anglická verze) 

5. Skladová zásoba přípravků dle seznamu 

6. Skladová zásoba dílů a motorů dle seznamu 

7. Katalog náhradních dílů (česká a anglická verze) 

8. Výkresy dle seznamu  

9. Bulletinová služba (česká a anglická verze) 

 
 

3.4 Prohlídka prodávaného souboru dokumentace, dílů 
a technologií leteckého motoru M 462-RF 

Jakýkoliv potenciální zájemce o podání nabídky je během lhůty pro podávání nabídek do 

soutěže oprávněn požadovat prohlídku prodávaného souboru dokumentace, dílů a 

technologií leteckého motoru M 462-RF s tím, že vyhlašovatel takovémuto zájemci umožní 

prohlídku bez zbytečného odkladu. Za účelem sjednání termínu prohlídky potenciální 

zájemce kontaktuje kontaktní osobu vyhlašovatele dle kapitoly 1.1. Prohlídky souboru 

dokumentace, dílů a technologií leteckého motoru M 462-RF se budou konat do      

15. listopadu 2019. Prohlídka se bude konat výlučně za účasti zástupce vyhlašovatele, a 

to odděleně pro každého potenciálního zájemce. V rámci prohlídky je potenciální zájemce 

oprávněn pořizovat si fotodokumentaci skladových zásob, jež jsou součástí předmětu 

prodeje. Pořizování fotodokumentace technologických postupů, výkresů a jiných 
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dokumentů vyhlašovatel nepřipouští. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prohlídku ze 

závažných důvodů kdykoliv zrušit s tím, že k tomuto zrušení postačuje ústní sdělení o 

zrušení prohlídky potenciálnímu zájemci a sdělení návrhu nového termínu. 

3.5 Tržní hodnota prodávaného souboru dokumentace, dílů 
a technologií leteckého motoru M 462-RF 

K určení hodnoty prodávaného souboru dokumentace, dílů a technologií leteckého motoru 

M 462-RF byl vypracován znalecký posudek. Dle znaleckého posudku č. 1935/2019 o 

určení ceny obvyklé (tržní), vypracovaného Ing. Pavlem Žížalou, znalcem v oboru 

ekonomika, elektronika, elektrotechnika, ke dni ocenění 05.06. 2019 činí tržní hodnota 

prodávaného souboru dokumentace, dílů a technologií leteckého motoru M 462-RF 

minimálně 2 641 000, - Kč. Tato cena je uvedena pouze pro informaci a není pro 

navrhovatele závazná. 

 

3.6 Způsob financování koupě 

3.6.1 Úhrada kupní ceny 

Kupní (nabídková) cena (viz kapitola 4.1) musí být uhrazena vítězem soutěže převodem 

na bankovní účet vyhlašovatele uvedený v kap. 1.1, a to do 30 dnů od nabytí platnosti a 

účinnosti smlouvy uzavřené s vítězem soutěže. 

3.6.2 Započtení pohledávky 

Vítěz soutěže není oprávněn na kupní cenu jednostranně započítat jakoukoliv svou 

pohledávku vůči vyhlašovateli. 

 

4. KRITÉRIA PRO VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

4.1 Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky 

Pro výběr nejvhodnější nabídky vymezil vyhlašovatel níže uvedená dílčí hodnotící kritéria 
a přidělil jim níže uvedené váhy: 

1. Nabídková cena        váha 70 %. 
2. Výhodnost nabízené varianty prodeje pro vyhlašovatele   váha 30 %. 
 
4.1.1 Nabídková cena: 

Nabídkovou cenou se rozumí celková kupní cena za soubor dokumentace, dílů 
a technologií leteckého motoru M 462-RF (tj. za celý předmět prodeje dle specifikace 
v kapitole 3.3 dle zvolené varianty A, B, nebo C) a navrhovatel je povinen ji uvést ve 
své nabídce. Do nabídkové ceny se nezapočítává v případě zvolené varianty B pravidelná 
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měsíční platba vítěze soutěže vyhlašovateli za zajištění změnové služby mezi 
organizacemi DOA-POA a DOA-MOA. 
 
Kupní cena musí být navrhovatelem stanovena v korunách českých (Kč) nebo eurech 
(EUR). Pro účely hodnocení bude nabídková cena podaná v měně EUR přepočítána na 
Kč kursem vyhlašovaným Českou národní bankou ke dni podání (doručení) dané nabídky 
vyhlašovateli. 
 
V rámci tohoto dílčího kritéria budou nabídky hodnoceny podle výše nabídkové ceny v Kč 
bez DPH. 
 
4.1.2 Výhodnost nabízené varianty prodeje pro vyhlašovatele: 

V rámci tohoto dílčího kritéria budou nabídky hodnoceny podle výhodnosti navrhovatelem 
zvolené varianty uskutečnění prodeje předmětu prodeje jednou ze tří možných variant, 
které specifikovány v kapitole 3.3., bodech 3.3.1 – 3.3.3 jako varianta A – C 
 
4.1.3 Způsob hodnocení nabídek: 

Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Pro výsledné hodnocení nabídek 
se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle 
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v 
rámci dílčího kritéria. 

 
V dílčím hodnotícím kritériu „Nabídková cena“ získá nejvhodnější nabídka (tj. nabídka s 
nejvyšší nabídkovou cenou) 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě 
nejvhodnější nabídky. 

 
V dílčím hodnotícím kritériu „Výhodnost nabízené varianty prodeje pro vyhlašovatele“ 
získá nabídka, ve které navrhovatel zvolil pro uskutečnění prodeje předmětu prodeje: 

− variantu A dle kapitoly 3.3., bodu 3.3.1 ………………………..100 bodů 

− variantu B dle kapitoly 3.3., bodu 3.3.2 ………………………….30 bodů 

− variantu C dle kapitoly 3.3., bodu 3.3.3 ………………………….80 bodů 
 
Výsledné hodnocení podle bodovací metody se provede tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek se dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího 
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí 
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která 
dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 
 
 

5. POSTUP V SOUTĚŽI 

Soutěž je jednokolová. 

Nabídku lze zařadit do soutěže pouze tehdy, splňuje-li nabídka podmínky soutěže. Do 

soutěže nebude zařazena nabídka, která byla podána po lhůtě pro podávání nabídek nebo 
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způsobem neodpovídajícím stanovenému způsobu podávání nabídek. 

Otevření obálek s nabídkami, posouzení a vyhodnocení nabídek jsou neveřejné. Uvedené 

činnosti provede komise jmenovaná vyhlašovatelem. Komise je pouze poradním orgánem 

vyhlašovatele, vyhlašovatel není doporučeními komise vázán. 

V průběhu vyhodnocování bude provedeno posouzení nabídek z hlediska souladu 

s podmínkami soutěže (viz kapitola 6.) a následně bude provedeno vyhodnocení nabídek; 

vyhodnocení bude ve vztahu k zájemcům anonymní (bez identifikace ostatních zájemců). 

Nejvýhodnější (první v pořadí) se stane nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové 
hodnoty. Postup hodnocení nabídek je podrobně popsán v kapitole 4. V případě, že 
po vyhodnocení nabídek dosáhne více nabídek stejné bodové hodnoty, bude 
stanoveno výsledné pořadí úspěšnosti nabídek náhodným výběrem losem 
provedeným vyhlašovatelem. Účastnit se losování mají právo ti zájemci, kterých se výběr 
losem týká, o termínu losování je vyhlašovatel písemně vyrozumí nejméně 5 (pět) dnů 
před losováním. 
 
 

6. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 

6.1 Nabídka 

Nabídku ve výběrovém řízení jsou oprávněny podat právnické osoby nebo fyzické osoby 

starší 18 let plně svéprávné dle právních předpisů České republiky. 

Vyhlašovatel připouští společnou nabídku více osob (koupě do společného jmění manželů 

nebo podílového spoluvlastnictví); osoby podávající společnou nabídku představují 

jediného navrhovatele. V případě společné nabídky více osob se nepřipouští rozdělení 

soubor dokumentace, dílů a technologií leteckého motoru M 462-RF, tj. vyhlašovatel 

nepřipouští nabývání jednotlivých částí předmětu prodeje do výlučného vlastnictví 

jednotlivých osob na straně navrhovatele. 

Každý navrhovatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Jednotlivé osoby vystupující 

na straně navrhovatele jsou oprávněny se účastnit na nabídce pouze na straně jednoho 

navrhovatele, tj. žádná osoba se nesmí podílet na více nabídkách. Důsledky porušení této 

podmínky v podobě vyřazení navrhovatele (navrhovatelů) z této soutěže jsou 

specifikovány v kapitole 10.3, poslední odrážka. 

Varianty nabídky se připouštějí pouze v rámci zvolení varianty A nebo B nebo C dle 

kapitoly 3.3. 
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7. VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK 

7.1 Výzva k podávání nabídek 

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby, které splňují podmínky pro účast v soutěži dle kapitoly 

6, aby mu podávaly nabídky, na jejichž základě vyhlašovatel jakožto prodávající rozhodne 

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavře kupní smlouvu na prodej souboru dokumentace, 

dílů a technologií leteckého motoru M 462-RF a případně související dohody dle zvolené 

varianty A nebo B nebo C dle kapitoly 3.3. 

7.2 Lhůta pro podání nabídek a způsob jejich podávání 

Nabídka musí být doručena nebo předána osobně v sídle vyhlašovatele dle kapitoly 1.1. 

Nabídka musí být doručena nebo předána osobně ve lhůtě pro podání nabídek. V 

případě osobního předání v sídle vyhlašovatele (včetně předání prostřednictvím kurýra) 

musí být nabídka předána v Podatelně v úředních hodinách: pondělí až čtvrtek od 07:30 

do 15:30 hod. a v pátek od 8:00 do 13:00 hod.; v poslední den lhůty pro podání nabídek 

však lze nabídku doručit nejpozději do 10:00 hod. V případě uzavření podatelny přebírá 

nabídky spisovna. 
Nabídka se předkládá v jednom vyhotovení v papírové formě v uzavřené obálce, nebo 
v elektronické formě na e-mailovou adresu zakazky@lompraha.cz; v předmětu e-mailu 
musí být uvedeno heslo „Soutěž M 462-RF“. 

Nabídka (tzn. veškeré požadované dokumenty) musí být předložena v českém nebo 

anglickém jazyce. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 22. listopadu 2019.  

Pro soutěž je navrhovatel povinen předložit nabídku v rozsahu všech údajů uvedených 

v této kapitole níže, a to předložením písemné nabídky podepsané navrhovatelem 

a v případě navrhovatele – právnické osoby je navrhovatel dále povinen předložit kopii 

výpisu z obchodního rejstříku, má-li povinnost být v tomto zapsán, jinak zakladatelský 

dokument, či jiný obdobný dokument, z něhož jednoznačně vyplývá, kdo a jakým 

způsobem je za právnickou osobu oprávněn jednat; pokud je na straně zájemce více 

právnických osob, je zájemce povinen předložit uvedené doklady ve vztahu ke všem 

právnickým osobám. 

 
Vyhlašovatel požaduje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře: 

 
1. Nabídka, která musí obsahovat navrhovatelem zvolenou variantu A, B, nebo C (viz 

kapitola 3.3 Specifikace předmětu prodeje) a dále výši nabídkové ceny. Nabídka musí 
být na posledním listu opatřena prohlášením o celkovém počtu stran nabídky, musí 
na ní být uvedeno datum jejího vypracování a musí být opatřena podpisem zástupce 
navrhovatele. 

2. V případě navrhovatele právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, resp. 
zakladatelský či jiný obdobný dokument, 
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3. Ostatní doklady (jakékoli další listiny) – např. plná moc (pokud je nabídka podepsána 
osobou, jejíž oprávnění k podpisu nabídky nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, 
resp. zakladatelského či jiného obdobného dokumentu – viz kapitola 9.1.), kopie 
oprávnění organizace dle PART 145, certifikát organizace DOA (platí pro variantu A a 
C), anebo uzavřenou smlouvu (či smlouvu o smlouvě budoucí) s jinou organizací DOA 
(platí pro variantu C). 

 
Na obálce musí být uvedeny tyto údaje: 
- označení „Soutěž M 462-RF“. 
- označení navrhovatele (tj. u fyzické osoby jméno a příjmení, popř. obchodní firmy; u 

právnické osoby obchodní firmy či názvu) a adresy sídla. 

 
Podáním nabídky do soutěže a následně též předložením jakékoliv další požadované 

listiny navrhovatel bezvýhradně akceptuje podmínky soutěže. 

 

8. ODVOLÁNÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NABÍDKY 

Nabídku nelze po jejím předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou případů 

uvedených níže: 

8.1 Změna podmínek výběrového řízení 

V nabídce lze po jejím předložení provádět změny či doplnění, které navrhovatel učiní na 

základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem podle kapitoly 10.2. 

Nabídku lze po jejím předložení odvolat, pokud vyhlašovatel provede změny podmínek 

soutěže podle kapitoly 10.2. 

 

8.2 Výzva ke změně či doplnění nabídky ze strany vyhlašovatele 

V nabídce lze po jejím předložení provádět změny či doplnění, které navrhovatel učiní na 

základě výzvy vyhlašovatele podle kapitoly 10.3, třetí odrážka. 

9. JEDNÁNÍ ZA NAVRHOVATELE, ÚKONY VE VZTAHU 

K NAVRHOVATELI 

9.1 Jednání za navrhovatele 

V případech, kdy podmínky soutěže požadují navrhovatelem podepsanou listinu, která 

tvoří součást nabídky (nabídka), musí být taková listina podepsána osobou oprávněnou 

jednat za navrhovatele; není-li listina podepsána v případě navrhovatele – fyzické osoby 

samotným navrhovatelem nebo jeho prokuristou a v případě navrhovatele – právnické 

osoby statutním orgánem navrhovatele, resp. jeho členem/členy nebo prokuristou, musí 
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být v nabídce předložena platná a účinná plná moc v originále nebo v úředně ověřené 

kopii dokládající oprávnění osoby jednat za navrhovatele v příslušném rozsahu. 

V případě společné nabídky více osob na straně navrhovatele musí být takováto listina 

podepsána všemi osobami (subjekty) na straně navrhovatele, případně subjektem, jejž 

osoby na straně navrhovatele k podpisu listin zmocní; ve vztahu k plné moci platí obdobně 

odstavec výše. 

V případě společné nabídky více osob na straně navrhovatele jsou tito dále povinni zvolit 

ze svého středu společného kontaktního zástupce. 

9.2 Úkony ve vztahu k navrhovateli 

S výjimkou úkonů v následujícím odstavci doručuje vyhlašovatel veškeré své úkony 

navrhovateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu). 

Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doručuje vyhlašovatel následující 

úkony: 

- rozhodnutí o vyřazení ze soutěže 

- výzva k poskytnutí součinnosti k uzavření kupní smlouvy 

- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

V případě společné nabídky více osob na straně navrhovatele vyhlašovatel činí veškeré 

úkony (zejm. oznámení výběru nejvhodnější nabídky, vyřazení nabídky ze soutěže, výzvy 

vyhlašovatele atd.) pouze ve vztahu ke zvolenému společnému kontaktnímu zástupci, 

doručení společnému kontaktnímu zástupci se považuje za doručení všem osobám 

na straně navrhovatele. 

10. PRÁVA A VÝHRADY VYHLAŠOVATELE 

10.1 Výběr nejvhodnější nabídky 

Na základě podaných nabídek rozhodne vyhlašovatel o vítězi této soutěže dle kritérií 

popsaných v kapitole 4. Vyhlašovatel toto své rozhodnutí odešle všem navrhovatelům, 

kteří předložili nabídky, a to do 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Vítězi soutěže, resp. navrhovateli, jenž je povinen poskytnout vyhlašovateli požadovanou 

součinnost dle kapitoly 10.4, druhá resp. třetí odrážka, vyhlašovatel dále odešle výzvu k 

poskytnutí součinnosti k uzavření kupní smlouvy. 

10.2 Změna podmínek, zrušení soutěže 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje tato práva: 

- měnit podmínky soutěže (včetně všech příloh podmínek soutěže) ve lhůtě pro 
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podání nabídek s tím, že s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro 

podání nabídek přiměřeně prodloužena; změnu podmínek vyhlašovatel oznámí 

všem potenciálním zájemcům o podání nabídky, kteří se zúčastnili prohlídky 

a dále všem navrhovatelům, kteří již podali nabídku, 

- zrušit tuto soutěž až do doby uzavření kupní smlouvy, a to i bez uvedení důvodů; 

zrušení soutěže vyhlašovatel oznámí i) všem potenciálním zájemcům o podání 

nabídky, kteří se zúčastnili prohlídky souboru dokumentace, dílů a technologií 

leteckého motoru M 462-RF a dále navrhovatelům, kteří již podali nabídku. 

 
Změnu podmínek soutěže nebo zrušení soutěže vyhlašovatel dále uveřejní na 

internetových stránkách vyhlašovatele dle kapitoly 1.1. 

10.3 Doplnění informací a dokladů, vyřazení 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje tato práva: 

- ověřit si informace obsažené v nabídce navrhovatele u třetích osob; navrhovatel 

se podáním nabídky zavazuje v tomto ohledu poskytnout vyhlašovateli veškerou 

potřebnou součinnost, 

- vyžádat si od navrhovatele předložení v jeho nabídce chybějících či neúplných 

dokladů a/nebo informací a/nebo vyžádat si objasnění údajů uvedených 

navrhovatelem v nabídce v přiměřené lhůtě stanovené vyhlašovatelem či jím 

jmenovanou komisí; tímto způsobem však nelze měnit nabízenou kupní cenu. 

Nevyhoví-li navrhovatel žádosti na předložení takových dokladů a/nebo 

informací a/nebo žádosti o objasnění údajů řádně a včas, vyhlašovatel tohoto 

navrhovatele vyřadí z účasti v této soutěži, 

- vyřadit navrhovatele z účasti v této soutěži, nesplňuje-li jeho nabídka či jakákoli 

její část (zejm. návrh smlouvy) podmínky a požadavky uvedené v podmínkách 

soutěže, a to i bez předchozího vyžádání dokladů a/nebo informací a/nebo 

provedení změny či doplnění v nabídce dle předchozích dvou odrážek, 

- v případě, že navrhovatel podá nabídku v rozporu s podmínkami v kapitole 6.1 

třetí odstavec, kdy jednotlivé osoby vystupující na straně navrhovatele jsou 

oprávněny se účastnit na nabídce pouze na straně jednoho navrhovatele (tj. 

žádná osoba se nesmí podílet na více nabídkách), vyřadí vyhlašovatel z účasti 

v této soutěži všechny zájemce, na jejichž straně vystupuje (tj. na jejichž nabídce 

se účastní) stejná osoba. 

 

10.4 Uzavření kupní smlouvy 
 
Vyhlašovatel stanoví tyto závazné podmínky: 

 

- Předložením nabídky navrhovatelem vyhlašovateli ani oznámením 

vyhlašovatele o výběru nejvhodnější nabídky není kupní smlouva uzavřena 

a současně ani navrhovateli nevzniká právo na uzavření kupní smlouvy. 

- Vítěz soutěže je povinen poskytnout vyhlašovateli požadovanou součinnost 

k tomu, aby byla v konečné fázi kupní smlouva uzavřena v souladu s předmětem 
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soutěže. Kupní smlouva bude připravena na základě vzájemného jednání mezi 

vyhlašovatelem a vítězem soutěže s přihlédnutím k tomu, kterou z variant 

uskutečnění prodeje předmětu prodeje, které jsou specifikovány v kapitole 3.3., 

bodech 3.3.1 – 3.3.3 jako varianta A – C, vítěz soutěže ve své nabídce zvolil. 

- Vyhlašovatel stanoví níže uvedené závazné obchodní podmínky, na kterých 

trvá, a které musí být navrhovateli bezvýhradně akceptovány a musí být 

zapracovány do návrhu kupní smlouvy: 

• Smlouva musí zahrnovat celý předmět prodeje dle vítězem soutěže zvolené 

varianty A, nebo B nebo C – viz kapitola 3.3. 

• Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či 

požadavky vyhlašovatele, uvedené v těchto podmínkách soutěže. Návrh 

smlouvy musí být v souladu s požadavky vyhlašovatele na tuto soutěž. 

• Právní vztahy vzniklé ze smlouvy se budou řídit českými právními předpisy. 

• Kupní cena a měsíční cena za zajištění změnové služby mezi organizacemi 

DOA-POA a DOA-MOA (v případě varianty B – viz kapitola 3.3., bod 3.3.2) 

bude uhrazena v měně CZK nebo EUR dle volby kupujícího (vítěze soutěže). 

• Příslušné platby (dle předchozí odrážky) se uskuteční vždy na základě 

daňového dokladu (faktury) vystaveného vyhlašovatelem. Splatnost faktury 

činí 30 dnů od doručení faktury kupujícímu (vítězi soutěže). 

• Při nedodržení splatnosti daňového dokladu zaplatí kupující (vítěz soutěže) 

navrhovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení s úhradou. 

• V případě, že vítěz soutěže zvolil ve své nabídce variantu B nebo C viz 

kapitola 3.3., bod 3.3.2, musí být do smlouvy zapracovány smluvní pokuty pro 

případ nesplnění povinností vítěze soutěže uvedené v kapitole 3.3., bod 3.3.2. 

• Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 

soudy. Smluvní strany výslovně vylučují možnost řešení sporů 

prostřednictvím rozhodců či rozhodčích soudů. 

• Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše 

jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 

vyhlašovatel. 

- V případě, že vítěz soutěže zvolí variantu B – viz kapitola 3.3., bod 3.3.2, uzavře 

s ním vyhlašovatel kromě kupní smlouvy ještě samostatnou smlouvu o zajištění 

změnové služby mezi organizacemi DOA-POA a DOA-MOA, a to za úplatu ve 

výši uvedené v kapitole 3.3., bod 3.3.2. 

- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu kupní smlouvy (případně též o 

návrhu samostatné smlouvy zajištění změnové služby mezi organizacemi DOA-

POA a DOA-MOA dle předchozí odrážky), předloženém vítězem soutěže. V 
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případě, že vítěz do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly doručeny 

připomínky vyhlašovatele k návrhu smlouvy, nepředloží nový návrh smlouvy 

respektující oprávněné připomínky vyhlašovatele, vyhrazuje si vyhlašovatel 

právo oslovit navrhovatele, který se umístil jako druhý v pořadí; v takovém 

případě se použije obdobně na druhého navrhovatele právo vyhlašovatele 

o návrhu smlouvy jednat a vznést k návrhu smlouvy připomínky, lze-li je 

spravedlivě požadovat, a následky nepředložení návrhu smlouvy respektující 

oprávněné připomínky vyhlašovatele; v případě, že zájemce, který se umístil 

jako druhý v pořadí do 10 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny připomínky 

vyhlašovatele k návrhu smlouvy, nepředloží nový návrh smlouvy respektující 

připomínky vyhlašovatele, lze-li je spravedlivě požadovat, vyhrazuje si 

vyhlašovatel právo oslovit zájemce, který se umístil jako třetí v pořadí, v takovém 

případě se použije obdobně na třetího zájemce právo vyhlašovatele o návrhu 

smlouvy jednat a vznést k návrhu smlouvy připomínky, lze-li je spravedlivě 

požadovat a následky nepředložení návrhu smlouvy respektující připomínky 

vyhlašovatele, 

- Odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným z navrhovatelů. 

10.5 Další práva 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje tato práva: 

- použít a zpracovat jakékoli informace uvedené v nabídkách navrhovatelů, 
včetně těch informací, které jsou označeny jako důvěrné nebo jako předmět 
obchodního tajemství, takovým způsobem, aby dostál všem svým povinnostem 
vyplývajícím pro něj ze závazných právních předpisů a jiných právních aktů, 
zejména je oprávněn poskytovat veškeré informace Ministerstvu obrany České 
republiky a vládě České republiky, 

- nevracet navrhovatelům podané nabídky, 
- neposkytovat náhradu nákladů, které navrhovatel vynaloží na účast v této 

soutěži nebo v souvislosti s ní. 

 
V Praze dne 06.11.2019 
 
 
 
  
 LOM PRAHA s.p. 
 JUDr. Jan Rouček 
 ředitel státního podniku 
 


