POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

č.j. PPR-4930-3/ČJ-2017-990656

Název zakázky:

Výběr dodavatele pro zajištění analýzy a návrhu
nastavení procesů nákupu a s nimi souvisejících
procesů logistického zabezpečení

Název projektu

---

Financování

100 % ze státního rozpočtu ČR.

Předmět zakázky

Služby

Datum vyhlášení zakázky:

20. března 2017

Název zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo zadavatele:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele, její telefon a emailová adresa:

Bc. David Pšenička
vedoucí Odboru movitého majetku Správy logistického
zabezpečení
Policejního prezidia ČR
telefon: 974 834 200
e-mail: slzpp.sekret@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

IČO zadavatele:

00007064

DIČ zadavatele:

CZ00007064

Bankovní spojení zadavatele:

Česká národní banka,
Číslo účtu: 5504881/0710

Jméno a příjmení kontaktní
osoby zadavatele ve věci
zakázky, její telefon a
e-mailová adresa:

Bc. Roman Němeček
telefon: 974 884 595
e-mail: ovzslzpp@pcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

10. dubna 2017 do 9:00 hodin

Místo pro podávání nabídek

Nabídku je možné podat:
 Osobně na Správu logistického zabezpečení PP ČR,
Nádražní 16, Praha 5, 2. patro kanceláře č. 201, 205,
207, 208, 209, 210 v pracovních dnech v době
od 07:00 do 15:00 hodin, po předchozí telefonické
domluvě na tel. 974 884 595, 556, 540, 552, 602, 633,
563, 549. V poslední den lhůty nejpozději do 09:00
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Termín otevírání obálek:

hodin.
 Zaslání poštou na adresu: Policejní prezidium ČR,
Odbor veřejných zakázek, Nádražní 16, 150 05,
Praha 5.
V případě doručení prostřednictvím pošty se považuje za
čas převzetí nabídky její skutečné převzetí podatelnou
zadavatele na adrese Nádražní 16, Praha 5.
do sedmi dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též jen „VZ“) je
výběr dodavatele pro zajištění odborných služeb analýzy a
návrhu nastavení procesů nákupu a s nimi souvisejících
procesů logistického zabezpečení. Podrobněji viz příloha
č. 1.

Předpokládaná hodnota:

---

Termín plnění:

od data uzavření smlouvy do 31. 12. 2018

Místo plnění (dodání)
předmětu VZ:

prostory zadavatele
Cena za člověkohodinu – 10%
Věcná úplnost a správnost vzorových úloh – 40%

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
kvalifikačních předpokladů
dodavatele:

Kvalita argumentace ve vzorových úlohách – 30%
Soulad terminologie použité v řešení vzorové úlohy s
terminologií vyplývající z platné legislativy a příslušných
metodických pokynů – 20%
Dodavatel předloží v rámci nabídky:
 kopii výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci;
 dokumenty dle požadované základní způsobilosti
uvedené v příloze č. 1.
 dokumenty dle požadované technické kvalifikace
uvedené v příloze č. 1.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v zalepené obálce označené nápisem „PPR-4930/2017 NEOTEVÍRAT“ a označena obchodní firmou nebo
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názvem dodavatele. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele.
Nabídka musí být vhodným způsobem zajištěna proti
samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace
při poštovní přepravě.
Dodavatel doloží závazný návrh rámcové dohody, který je
uveden v příloze č. 2. Do návrhu rámcové dohody
dodavatel dále doplní své identifikační údaje a ostatní
chybějící údaje dle výzvy k podání nabídek a přílohy č. 1.
Návrh rámcové dohody musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zadavatel si
vyhrazuje právo o konečném znění rámcové dohody dále
jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou
změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených ve
výzvě nebo jejích přílohách.
Způsob zpracování
nabídkové ceny:

Zadavatelem byla stanovena max. nabídková cena ve
výši 1 000,- Kč bez DPH za jednu člověkohodinu. V rámci
hodnocení nabídek bude dále hodnoceno kritérium
kvality, podrobněji viz příloha č. 1.

Požadovaný jazyk nabídky:

český jazyk

Další požadavky na
zpracování nabídky:

Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že
zadavatel zveřejní na portálu Registr smluv uzavřenou
rámcovou dohodu s vybraným dodavatelem a vyslovuje
s výše uvedeným souhlas.

Další podmínky:

Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů při účasti
v zadávacím řízení.
Pověří-li dodavatel zastupováním na základě plné moci
jinou osobu, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí
udělených tomuto zástupci musí být nedílnou součástí
nabídky.

Zadávací řízení se řídí:

§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění a Nařízením ministerstva vnitra
č. 45/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace,
Příloha č. 2 – Návrh rámcové dohody.

Podpis zadavatele:

Bc. David Pšenička v.r.
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