POLICIE ĆESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor veřejných zakázek
Jednoty 1773, 356 01 Sokolov

Č. j. KRPK-55891

/ČJ-2012-1900VZ
Sokolov dne 26. června 2013
Počet listů: 3
Přílohy:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky:

Detektor nelineárních přechodů a polovodičových prvků

Předmět zakázky:

Dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

28. 6. 2013

Název zadavatele:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje

Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
Telefon:
E-mail:
IČO zadavatele:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

DIČ zadavatele:

CZ72051612
Odborná služba zadavatele:
Blanka Heroutová, tel. 974 361 371
Ing. Miroslav Krajník, tel. 974 361 370
Odbor veřejných zakázek:
Martina Obšivačová, tel. 974 362 700
e-mail: pcrkrkv.ovz@mvcr.cz
Hana Džupinová, tel. 974 362 701
10. 7. 2013 do 11:00 hodin
Při osobním doručení:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor veřejných zakázek
Jednoty 1773
356 01 Sokolov
Při osobním doručení lze nabídku předat v pracovní dny od
8:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. do konce lhůty
pro podání nabídek tj. do 10. 7. 2013 do 11:00 hodin.

Kontaktní osoby zadavatele:

Lhůta pro podávání nabídek:

Místo pro podávání nabídek:

plk. Mgr. Oldřich Tomášek – ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
72051612

Fax: +420 352 350 468
Email: pcrkrkv.ovz@mvcr.cz

Poštou doporučeně:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor veřejných zakázek
Dobrovského 1935
356 04 Dolní Rychnov
Při doručení poštou se za termín doručení považuje den, kdy
byla nabídka doručena zadavateli
Nabídka bude podána v jedné, neprůhledné, uzavřené a
neporušené obálce označené „Nabídka 21/13 – Detektor
nelineárních přechodů – NEOTVIRAT“
Obálku je nutné označit kontaktní adresou uchazeče.
Místní šetření:
Termín a místo otevírání
obálek:
Popis předmětu zakázky:

Po ukončení lhůty pro podání nabídek
Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je detektor nelineárních přechodů
a polovodičových prvků, viz specifikace (příloha č. 1)

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč
Termín plnění:

červenec 2013

Místo plnění:

Karlovy Vary

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena
∙
∙

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:
∙
∙
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
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

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.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče. V případě podpisu nabídky
osobou zmocněnou jednat za uchazeče musí nabídka
obsahovat kopii zmocnění této osoby podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována v Kč bez a včetně DPH

2

Požadovaný jazyk nabídky:

Jazyk český
Součástí nabídky bude podepsaný Návrh Kupní
smlouvy (příloha č. 2)
- Požadovaná délka záruční doby: minimálně 24 měsíců
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky,
podmínky zakázky změnit nebo ji zrušit do doby
uzavření smlouvy
- Uchazeči nevzniká nárok v souvislosti s podáním
nabídky na kompenzaci nákladů spojených s jejím
zpracováním
- 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
webových stránkách www.softender.cz zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou
mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří
podali nabídku a informace o nabídkových cenách
těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
§ 6 a § 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.
-

Další požadavky na
zpracování nabídky:

Zadávací řízení se řídí:

Přílohy

Příloha č. 1) Specifikace
Příloha č. 2) Návrh Kupní smlouvy

Podpis zadavatele:

plk. Mgr. Oldřich Tomášek

* Nepovinný údaj
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