Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

č.j. PPR-11545-5/ČJ-2014-990656

Název zakázky:

Obnova firewallů databázového centra

Předmět zakázky

Dodávky

Datum vyhlášení zakázky:

16. květen 2014

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:

Ing. Miroslav Hajný
ředitel Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR
telefon: 974 884 504
e-mail: slzpp.sekret@pcr.cz

IČ 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 emailová adresa:

Mgr. Jiří Šídlo
telefon: 974 884 540
e-mail: ovzslzpp@pcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

Do 26. května 2014 do 09:30 hodin

Místo pro podávání nabídek

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek
Nádražní 16
150 05 Praha 5

Termín otevírání obálek

Max. do 1 týdne od lhůty pro podávání nabídek.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění obnovy firewallů
databázového centra.
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Digitally signed by Ing. Stanislav
Loskot
Date: 2014.05.16 14:29:50 CEST

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

Termín plnění:

Do 30. 6. 2014

Místo plnění (dodání)
předmětu VZ:

Bubenečská 20, Praha 6

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“) při splnění všech podmínek výzvy

Požadavky na prokázání
kvalifikačních předpokladů
dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Způsob zpracování
nabídkové ceny:

Uchazeč předloží:
1. kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v
něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
2. kopii dokladu o oprávnění k podnikání dle
zvláštních
právních
předpisů
v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky včetně
dokladů prokazujících příslušné živnostenské
oprávnění.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
dle bodu 1 a 2 může uchazeč doložit výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm
uveden.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
technických záležitostí zakázky, její telefon a e-mailovou
adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v zalepené obálce označené nápisem „Veřejná zakázka
PPR – 11545 – NEOTEVÍRAT“. Požadavek na
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud
je nabídka včetně návrhu smlouvy podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč uvede:
 celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění
v korunách českých bez DPH, sazbu DPH v % a
cenu s DPH, ve které zahrne veškeré náklady na
plnění zakázky.
Nabídková cena musí být cenou konečnou, nejvýše
přípustnou včetně všech ostatních nákladů, tzn.
dopravné, balné, atd.

Požadovaný jazyk nabídky:

Další požadavky na
zpracování nabídky:

Český jazyk
Podáním nabídky dodavatel 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
webových stránkách www.softender.cz zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek a uzavřenou smlouvu o
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Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

poskytování služeb s vítězným uchazečem a vyslovuje
s výše uvedeným souhlas.

Další podmínky:

Zadávací řízení se řídí:

Přílohy
Podpis zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek
výzvy, zrušení výběrového řízení bez odůvodnění a
právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů při účasti ve
veřejné zakázce.
Varianty nabídky nejsou povoleny.
Pověří-li uchazeč zastupováním na základě plné moci
jinou osobu, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí
udělených tomuto zástupci musí být nedílnou součástí
nabídky.
§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), přičemž na zadávací řízení se neaplikují
ustanovení zákona.
Příloha č. 1 – Předmět a rozsah plnění VZ
Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 – Příloha číslo 1 návrhu smlouvy
Ing. Miroslav Hajný v. r.

Vypracoval: Mgr. Jiří Šídlo
tel.: 974 884540
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