vortalGOV - Vaše chytré elektronické tržiště
Název
zadavatele:

GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva Lázně
Bohdaneč

Adresa
zadavatele:
Oprávněná
osoba:

Straková Kateřina

Kontaktní
osoba:

Straková Kateřina

IČ:

00007064

Číslo:

T005/14/V/00005746

Druh VZ:

dodávky

Dodávka profesionálních kamer s vysokým rozlišením a
kompatibilního vybavení

Druh
zadávacího
řízení:

ZŘ3: Otevřená výzva (VZ
malého rozsahu)

Název VZ:

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého
rozsahu
Identifikace zadavatele
Název: GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Údaje vyplňované v rámci specifikace VZ
Předmět veřejné zakázky
Název: Dodávka profesionálních kamer s vysokým rozlišením a kompatibilního vybavení
Evidenční číslo: MV-63860/IOO-OPE-2014
Stručný popis VZ:
Měna: česká koruna

Druh veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: dodávky
VZ zadávaná na základě RS (minitender): ne

Výsledek zadávacího řízení
Výsledek zadávacího řízení: jednorázová smlouva

Položky zakázky
Číslo

Název

NIPEZ kód

CPV kód

Množství

Měrná jednotka

1

digitální kamera 4K standard ITU 4096x2160

32300000-6

32300000-6

2

ks

2

kompatibilní vybavení

32300000-6

32300000-6

1

různé

Předpokládaná hodnota VZ (bez DPH): 404 900,00 CZK

Platební a obchodní podmínky
Zadávací lhůta: 31.7.2014 12:00:00
Termín zveřejnění zakázky: 09.06.2014 10:44
Termín podání nabídek: 17.6.2014 12:00:00
Plánované vyhodnocení: 17.6.2014 12:00:00

Otevírání obálek
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Datum a čas otevírání obálek: 17.6.2014 12:00:00
Veřejné otevírání obálek: ne

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 20 pracovních dní od podpisu smlouvy
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
stanovuje, že lhůta skončí dne 31.7.2014 12:00:00 .

Specifikace nabídky
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: Čeština
Podepisovat datové zprávy: ne
Šifrovat nabídky: ne
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Místo plnění
Místo plnění podle NUTS : CZ
Místo plnění : Fakturace a dodání zboží se bude uskutečňovat na adresu: MV - GŘ HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva Na Lužci 204 533 41 Lázně
Bohdaneč na fakturách bude jako kupující uveden: ČR - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 zastoupené – kontaktní adresa: MV – GŘ
HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva Na Lužci 204 533 41 Lázně Bohdaneč

Požadavky
Prohlídka místa plnění: ne
Požadovány vzorky: ne
Požadavky na smlouvu: Připraví zadavatel
Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje
Zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy.
Požadavky na jiné doklady: ne

Zveřejnění
Oznámení o vyloučení: ne
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky: ne

Hodnocení VZ
Zvýhodnění 15% pro ZPS: ne
Způsob hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena
Metoda hodnocení: Automatická metoda hodnocení
Určení výsledného pořadí shodných nabídek: Losem

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je
zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.

Kritéria hodnocení
Název

Popis

Význam
hodnoty

Minimální
hodnota

Maximální
hodnota

Kritérium nabídková
cena

Suma cen položek

Jednotka

Váha kritéria
[%]

Manuální
hodnocení

Kč bez
DPH

100,00

ne

Kč bez
DPH

100,00

ne

Informace technické povahy včetně kódování a šifrování
Informace technické povahy včetně kódování a šifrování jsou specifikovány v Provozním řádu e-tržiště

Certifikát veřejného klíče:
Nabídky jsou v případě, že je tak nastaveno, automaticky šifrovány veřejným klíčem zadavatele, který je nahrán u této veřejné zakázky
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Informace o postupu stanovení výsledného pořadí nabídek
Nejnižší nabídková cena jako základní hodnotící kritérium
V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Pokud je nabídková cena členěna na subkritéria, použije se pro účely hodnocení a sestavení pořadí nabídek vzorec popsaný níže u ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídky jako základní hodnotící kritérium
V případě, že základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, bude výsledné pořadí nabídek stanoveno následujícím způsobem.
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce se podle stanovených dílčích kritérií přidělí v rámci daného
dílčího kritéria bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Výsledné (tj. celkové) bodové skóre nabídky se počítá následujícím způsobem:
Výsledné bodové skóre nabídky = k1*v1 + … + kn*vn
kde „k“ je bodová hodnota (počet bodů) dosažené u příslušného dílčího kritéria, „v“ je váha příslušného kritéria a 1 … n je označení dílčích hodnotících kritérií
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (např. doba záruky) je následující:
Bodová hodnota = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního číselně vyjádřitelného kritéria(např. doba dodání) je následující:
Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky

Ve výjimečných případech, kdy je dodavatelem v rámci některého z dílčích hodnotících kritérií podána nulová hodnota, bude u tohoto dílčího hodnotícího kritéria použit
pro výpočet bodové hodnoty všech nabídek alternativní vzorec uvedený níže. Pro výpočet bodové hodnoty všech nabídek u ostatních dílčích hodnotících kritérií bude
použit vzorec základní:

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního kritériaje následující:
Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky) / (Hodnota nejvhodnější nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky)
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního kritéria je následující:
Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nabídky) / (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nejvhodnější nabídky)

Pro dílčí kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiradí nejvhodnější nabídce 100 bodů a
každé následující nabídce přiřadí takovou bodovou hodnotu, která vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Pokud je některé z dílčích hodnotících kritérií rozděleno na subkritéria, postup výše se použije obdobně.

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno tak, že na prvním místě se umístí nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým skóre, na posledním místě nabídka s nejnižším
dosaženým bodovým skórem.

Ve vztahu k zadavatelem stanovenému omezení hodnot, které může v rámci hodnotících kritérií uchazeč nabídnout, platí následující pravidla:
1) V případě minimalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria, u kterého zadavatel stanoví, že dodavatel v rámci daného hodnotícího kritéria nesmí nabídnout
vyšší hodnotu, než která je uvedena v zadávacích podmínkách, bude nabídka dodavatele, který nabídne hodnotu vyšší, vyřazena. Obdobně platí, že v případě
maximalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria, u kterého zadavatel stanoví, že dodavatel v rámci daného hodnotícího kritéria nesmí nabídnout hodnotu nižší,
než která je uvedena v zadávacích podmínkách, bude nabídka dodavatele, který nabídne hodnotu nižší, vyřazena. V případě zadávacího řízení e-aukce malého
rozsahu pro VZ malého rozsahu systém dodavateli podání takovéto aukční hodnoty vůbec neumožní.

2) Pokud zadavatel stanoví, že uchazečem nabídnuté hodnoty jsou v rámci daného hodnotícího kritéria relevantní jen do určité výše a zároveň vymezí limit, nad nebo pod
který nebude pro účely hodnocení k nabídce uchazeče přihlíženo, pak v případě minimalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria platí, že pokud dodavatel
nabídne hodnotu pod zadavatelem stanovený limit, bude pro účely hodnocení nabídky v rámci daného kritéria dodavatele použita hodnota ve výši limitu
stanoveného zadavatelem.Ustanovení § 77 ZVZ tím není dotčeno. Obdobně platí, že pokud v případě maximalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria
nabídne dodavatel hodnotu nad zadavatelem stanovený limit, bude pro účely hodnocení nabídky dodavatele použita hodnota ve výši limitu stanoveného zadavatelem.

Straková Kateřina
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