KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE
Odbor veřejných zakázek

Č.j.: KRPU-10609-3/ČJ-2016-0400VZ
Ústí nad Labem 15. ledna 2016
Počet listů: 5
Přílohy: 2/
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

KRPU-10609/ČJ-2016-0400VZ

Název zakázky:

Kalibrace a opravy alkotestů zn. Dräger a zajištění
metrologického ověření ČMI v roce 2016

Předmět zakázky:

služby

Název zadavatele:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje

Sídlo zadavatele:

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2

Kontakt na odbor ve věci
zakázky, e-mailová adresa:

Odbor veřejných zakázek
krpulk.e.vz@pcr.cz

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KŘP Ústeckého
kraje pro ekonomiku

IČO zadavatele:

75151537

DIČ zadavatele:

CZ75151537

Lhůta pro podávání nabídek:

do 1. února 2016 do 10:00 hodin
osobní doručení:
Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice,
k rukám paní Hanauerové
v pracovní dny od 7:30 do 15:00 hodin (v poslední den lhůty
do 10:00 hodin).

Místo pro podávání nabídek:

doručení prostřednictvím držitele poštovní licence:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Odbor veřejných zakázek
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2,
pošt.schr.179
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Nabídka bude v řádně uzavřené obálce výrazně označené
heslem:
„NEOTEVÍRAT – KALIBRACE A OPRAVY DRÄGER –
10609 - OVZ“
V případě poštovního doručení bude označená obálka
s nabídkou vložena do vnější, doručovací obálky, zevně
označené jako pro standardní poštovní styk.
Neoznačení obálky s nabídkou předepsaným způsobem má
za následek její možné otevření jako běžné zásilky, a tím i
vyřazení z hodnocení. Podání nabídky oběma uvedenými
způsoby současně nebo jiným, než uvedeným způsobem, je
nepřípustné.
Datum podání zásilky s nabídkou k přepravě není
rozhodující, nabídka musí být ve stanoveném termínu
doručena zadavateli.
Termín a místo otevírání
obálek:

Termín: do 3 pracovních dnů od lhůty pro podávání nabídek
Místo: kancelář odboru veřejných zakázek, Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem –
Božtěšice.
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou
kalibrace a opravy alkotestů zn. Dräger a zajištění
metrologického ověření ČMI pro Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje v roce 2016.

Popis předmětu zakázky:

Opravy budou prováděny výhradně originálními náhradními
díly zn. Dräger se zárukou dle zákona.
Předložení variant nabídky se nepřipouští.
Zadavatel neumožňuje rozdělení veřejné zakázky
malého rozsahu mezi více poskytovatelů dle
jednotlivých částí.

Místo plnění:

provozovna poskytovatele.

Termín plnění:

Od 1. března 2016 do 31. března 2017 na základě dílčích
objednávek.

Hodnotící kritéria:

nabídková cena s DPH za náhradní díly a práci – váha
kritéria celkem 30%
(součet cen jednotlivých náhradních dílů alkotestů a ceny za
práci uvedených v 1. části krycího listu a za 1 hodinu)
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nabídková cena s DPH za kalibraci a metrologické
ověření – váha kritéria celkem 70%
(součet jednotlivých cen za provedení kalibrace a
metrologického ověření oceněných dle předávaného množství
alkotestů v 2. části krycího listu)
Ceny budou uvedeny v CZK.
Uchazeč v nabídce uvede nabídkovou cenu za jednotlivé
položky s DPH a bez DPH a ceny celkem s DPH i bez DPH.
Nabídková cena musí být kalkulována bez dopravy
(objednatel doručí předmět plnění do místa plnění na vlastní
náklady).
Nabídková cena musí být kalkulována se všemi náklady
poskytovatele spojených s plněním této veřejné zakázky
malého rozsahu.

Poskytovatel ve své cenové nabídce doloží, resp.
uvede:
1. prostou kopii živnostenského listu, kde předmět
podnikání musí souhlasit s předmětem veřejné
zakázky, případně prostý výpis z obchodního
rejstříku či licenci s předmětem činnosti, který musí
souhlasit s předmětem veřejné zakázky;
Požadavky:

2. aktuální ceník poskytovatele (aktuální ceník
poskytovatele bude součástí servisní smlouvy a bude
závazný u položek neoceněných v krycím listu);
3. dobu provedení kalibrace, případné opravy a
ověření na ČMI ode dne převzetí, nejdéle však 14
kalendářních dní;
4. podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou č.2
výzvy.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky:

Jazyk český

Informace pro uchazeče:

Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel
poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal
nejvhodnější nabídku, zveřejní na webových stránkách

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_35.html
smlouvu a případné další dokumenty, jejíchž součástí budou
mimo jiné i identifikační údaje

Další ujednání:

1. Poskytovatel svým podpisem stvrzuje platnost
cenové nabídky do podpisu smlouvy.
2. Smlouva s vybraným poskytovatelem musí být
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3.
4.

6.

6.
7.
8.

9.

Zadávací řízení se řídí:

uzavřena do 15 pracovních dnů od doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, nebude-li
dohodnuto jinak; vybraný poskytovatel je povinen
poskytnout zadavateli řádnou součinnost tak, aby
smlouva byla v dané lhůtě uzavřena. Odmítne-li
vybraný poskytovatel uzavřít smlouvu, vyhrazuje si
zadavatel právo vyzvat k uzavření smlouvy
poskytovatele, který se ve výsledném pořadí nabídek
umístil na 2., resp. 3. místě.
Platba za provedení servisu a oprav převodním
příkazem (fakturou) se splatností 30-ti kalendářních
dní.
Zástupce
zadavatele
může
požadovat
po
poskytovateli, aby písemně objasnil předložené
informace či doklady nebo předložil další dodatečné
informace či doklady k nabídce, aniž by tím došlo ke
změně zadávacích podmínek. Poskytovatel je
povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě
stanovené zástupcem zadavatele.
Případné dotazy a připomínky lze uplatnit pouze
písemně, faxem nebo e-mailem a stejným způsobem
na ně bude odpovězeno všem zájemcům. Dotaz i
odpověď budou uveřejněny na webových stránkách
zadavatele. V případě změny podmínek zadání
zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání
nabídek. Sledujte www stránky zadavatele po celou
dobu běhu lhůty pro podání nabídek!
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude
odesláno hodnoceným uchazečům elektronicky.
Opomenutí či nesplnění kteréhokoliv z bodů nebo
jeho části uvedených v této výzvě je důvodem pro
nehodnocení uchazeče.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006
Sb.
Uchazeč podáním nabídky stvrzuje, že se
seznámil s podmínkami zadávacího řízení,
porozuměl jim a se všemi podmínkami
stanovenými v této výzvě souhlasí.
Zástupce zadavatele si vyhrazuje právo zrušit
tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, do doby
uzavření smlouvy.

§ 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.
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Přílohy

Příloha č. 1 - krycí list předmětu plnění
Příloha č. 2 – návrh smlouvy

Podpis zástupce zadavatele:
plk. Ing. Jiří Šenkýř v.r.
náměstek ředitele
KŘP Ústeckého kraje pro ekonomiku
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