POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor veřejných zakázek

Příloha č.1 k č.j. PPR-23096-4/ČJ-2012-990640
Č.j. PPR-23096-5/ČJ-2012-990640

Praha 26. října 2012

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – jednací řízení bez uveřejnění
Název zakázky:

Automobil skříňový do 3,5 t

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce):

dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

30.10.2012

Název zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra

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

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

DIČ zadavatele:
Jméno, případně jména, a
příjmení kontaktní osoby
zadavatele ve věci zakázky,
její telefon a e-mailová
adresa:
Lhůta pro podávání nabídek:

CZ00007064

Místo pro podávání nabídek:

Termín a místo jednání:

Ing. Klára Šalátová, vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky
974 835 653
ovzpp@mvcr.cz
00007064

Jana Odehnalová
974 835 637
ovzpp@mvcr.cz
nejpozději do 9.11.2012 do 9.00 hod.
osobní doručení:
Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
pondělí až čtvrtek 8,00 – 11,00 hod. a 13,00 až 16,00
hod. a v pátek od 8,00 –11,00 hod. a 13,00 do 15,00
hodin, nebo po telefonické domluvě minimálně jeden
den předem na tel. čísle 974835653 pro jiný termín
doručení.
Písemné doručení:
Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6
9.11. v 9. 30 hod. ,Pelléova 21, 160 41 Praha Bubeneč ,
OVZ PP, 5. patro,
MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcr.cz

Popis předmětu zakázky:

8 ks automobilu skříňového do 3,5 t

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

2 794 848,00 Kč

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:

nejpozději do 21.12.2012.

Místo dodání / převzetí
plnění:

prostory prodávajícího na území ČR

Nejnižší nabídková cena

Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

∙

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:
Požadovaný jazyk nabídky:

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další požadavky na
zpracování nabídky*:

viz. Zadávací dokumentace
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
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.
Jazyk český, u uchazečů se sídlem ve Slovenské
republice i jazyk slovenský
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu1, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, 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).
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/mvcr/ zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou
mimo jiné i identifikační údaje dodavatele, který podal
nabídku a informace o nabídkové ceně tohoto uchazeče
a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené
názvem „AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ do 3,5 t.“ a nápisem
„NEOTVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“
S nabídkou uchazeč předloží podepsaný závazný
návrh kupní smlouvy.

1

Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.
2
MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcr.cz

Zadávací řízení se řídí:

Přílohy

§ 6 a § 34 zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Příl. č.1 - Zadávací dokumentace
Příl. č.2 - Závazný vzor kupní smlouvy
Příl. č.3.- Čestná prohlášení

Podpis zadavatele:

3
MINISTERSVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: ovzpp@mvcr.cz

