MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Číslo zakázky

MV-48079-3/PO-PSM-2013

Název zakázky

Mobilní plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a
MS/MS režimem

Předmět zakázky

Nákup mobilního plynového chromatografu s hmotnostním
detektorem a MS/MS režimem (GS-MS/MS)

Datum vyhlášení zakázky

30. dubna 2013

Název zadavatele

Česká republika – Ministerstvo vnitra - generální
ředitelství HZS ČR

Sídlo zadavatele

Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

Jméno, případně jména,
a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele,
její telefon a e-mailová
adresa

brig. gen. Ing. Miloš Svoboda
náměstek generálního ředitele HZS ČR
950 819 223
milos.svoboda@grh.izscr.cz

IČO zadavatele

00007064

DIČ zadavatele

CZ00007064

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

pplk. Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D.
950 580 445
ladislava.navratilova@ioolb.izscr.cz

Lhůta pro podávání nabídek

Dodatečné informace o veřejné zakázce je možné získat
v pracovní době od 8,00 do 14,00 hodin na telefonním čísle
950 819 927, (popř. e-mail: alena.mrozinska@grh.izscr.cz,
avšak nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Lhůta podání nabídek je do 28. května 2013 do 10,00
hodin.

Termín otevírání obálek s
nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne
28. května 2013 v 10:00 hodin na pracovišti MV GŘ HZS
ČR, Kloknerova 26, Praha 414, 148 01. Při otevírání
obálek s nabídkami mají právo být členové hodnotící
komise a zástupci uchazečů (max. 1 osoba za jednoho
uchazeče).

Místo pro podávání nabídek

Nabídky lze doručit osobně na adresu MV GŘ HZS ČR,
Kloknerova 26, Praha 414, 148 01 ve vestibulu vchodu,
kontaktní osoby pro převzetí nabídky jsou Bc. Alena
Mrozinská telefon 950 819 927 a Jarmila Sochorová,

telefon 950 819 931 v pracovních dnech od 08,00 hod. do
14,00 hod. nebo doporučeně poštou na adresu MV GŘ
HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148 01,
Praha 414.

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilního
plynového chromatografu s hmotnostním detektorem a
MS/MS režimem. Bližší technická specifikace je uvedena
v příloze č.1 této výzvy k podání nabídek.

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky: po podpisu kupní
smlouvy.
Ukončení plnění veřejné zakázky (kompletní předání):
nejpozději jeden měsíc po podpisu kupní smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění

Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204,
533 41 Lázně Bohdaneč

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena
Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních
předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) podepsaných
uchazečem či jinou osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče.

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54
zákona prokáže uchazeč předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56
písm a) zákona prokáže uchazeč předložením potrvzených
referencí minimálně 3 realizovaných zakázek plynových
chromatografů v minimální hodnotě 1 mil. Kč bez DPH za
poslední 2 roky (potvrzené konečným uživatelem).

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče

Požadavek na písemnou
formu nabídky

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
včetně doplněného návrhu kupní smlouvy. Požadavek na
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
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Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce
označené názvem Veřejná zakázka “Mobilní plynový
chromatograf s hmotnostním detektorem a MS/MS
režimem “ – NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena
adresa uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky

Jazyk český

Další požadavky na
zpracování nabídky

Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel
poté, co bude uzavřena smlouva s uchazečem, který podal
nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení
zrušeno, zveřejní na Profilu zadavatele zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i
identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku a
informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a
vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Ostatní informace

Nabídka
bude
svázaná
nebo
jinak
upravena
nerozebíratelným způsobem. Jednotlivé listy nabídky
včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat
vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

Zadávací řízení se řídí

§ 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

Příloha č. 1: Technická specifikace- 3 strany
Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy- 7 stran

Podpis zadavatele

v.r.
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