MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414
____________________________________________________________________________________________________

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

čj.: MV-50058-2/PO-PSM-2014

Název zakázky

Automobil osobní

Předmět zakázky

Veřejná zakázka na dodávky

Datum vyhlášení zakázky

22.května 2014

Název zadavatele

Česká republika - Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR

Sídlo zadavatele

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha

Jméno a příjmení osoby
plk. Ing. Bc. Slavomír Bell MSc.,
oprávněné jednat jménem
náměstek generálního ředitele HZS ČR
zadavatele, e-mailová adresa e-mail: slavomir.bell@grh.izscr.cz
IČO zadavatele

00007064

DIČ zadavatele

CZ00007064

Jméno a příjmení kontaktní
osoby zadavatele ve věci
zakázky

Ing. Adam Bříza
tel.: 950 819 838
Adam.Briza@grh.izscr.cz

Lhůta pro podávání nabídek

2. června 2014 do 11:00 hod.

Místo pro podávání nabídek

Nabídku lze doručit osobně na adresu MV – GŘ HZS ČR,
Kloknerova 26, Praha 414, 148 01. Kontaktní osoby pro
převzetí nabídek jsou Ing. Adam Bříza tel.: 950 819 838
nebo, Jarmila Sochorová tel. 950 819 931, v pracovních
dnech od 08:00 hod. do 14:00 hod., v poslední den lhůty
pro podání nabídek do 10:00 hod. nebo doporučeně
poštou na výše uvedenou adresu. Obálka musí být
označena slovy: „NEOTEVÍRAT – Veřejná zákazka –
Automobil osobní“ a opatřena zpáteční adresou.
Nabídky, předané po tomto termínu nebudou zadavatelem
posuzovány.

Popis předmětu zakázky

Viz. příloha č. 1. - Technické specifikace automobilu

Lhůta dodání / doba trvání
zakázky

do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí
plnění

MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01
Praha

Hodnotící kritéria

Signature Not Verified

Digitally signed by Ing. Tomáš
Vlašánek
Date: 2014.05.22 15:16:42 CEST

Nejnižší nabídková cena.

Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.
– Kopie dokladu o oprávnění k podnikání.
Pokud doklady prokazující splnění kvalifikace jsou
zpracovány v cizím jazyce, přiloží k nim uchazeč úředně
ověřený překlad do českého jazyka.
–

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele

Obchodní a platební
podmínky zadavatele

viz příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

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
s podepsaným návrhem kupní smlouvy (viz Příloha č. 2
této výzvy – Návrh kupní smlouvy). Požadavek na
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je
nabídka i smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče. Nabídku doporučuje zadavatel svázat
nebo jinak upravit nerozebíratelným způsobem.

Požadovaný jazyk nabídky

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu

Jazyk český.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel
zavázán
povinností
umožnit
osobám
oprávněným k výkonu kontroly dokladů souvisejících
s plněním zakátky a to po dobu danou právními předpisy
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
–

Požadavky na zpracování
nabídky

–
–

–
–
–

Nabídka bude obsahovat:
obchodní název a přesnou adresu uchazeče,
telefonické, případně faxové spojení, IČ, DIČ, bankovní
spojení,
stručnou charakteristiku organizace uchazeče,
prokázání kvalifikace uchazeče dle požadavku Výzvy,
popis předmětu plnění, technické parametry,
podepsaný návrh kupní smlouvy,
nabídkovou cenu bez a s DPH (cena zahrnuje veškeré
náklady na dodávku včetně dopravy do místa dodání).

Další požadavky na
zpracování nabídky

Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel
poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, 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 uchzečů, kteří podali
nabídku, informace o nabídkových cenách těchto
uchazečů, kupní smlouvu s vítězným uchazečem a
vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Zveřejňování informací

Zadavatel sděluje, že všechna rozhodnutí a oznámen,
související s veřejnou zakázkou, uveřejní na profilu
zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí a oznámení
považují za doručené okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.
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Zadávací řízení se řídí

§ 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

Přílohy

Příloha č. 1: Technické specifikace automobilu (2 listy)
Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy (7 listů)

Podpis zadavatele

v.r.

Veškerá dokumentace k veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://www.softender.cz/mvcr/detail/514468/15980029/MV-50058/PO-PSM-2014
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