Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

Podpořeno z Norských fondů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

č.j. PPR-28784-15/ČJ-2015-990656

Název zakázky:

Propagační a dárkové předměty k PDP1 –
opakované vyhlášení

Předmět zakázky

Dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

27. ledna 2016

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 e-mailová adresa:

Bc. David Pšenička
vedoucí Odboru movitého majetku Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia ČR
telefon: 974 843 201
e-mail: slzpp.psenicka@pcr.cz

IČO zadavatele:

00007064

DIČ zadavatele:

CZ00007064

Bankovní spojení zadavatele:

Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 5504881/0710

Jméno a příjmení kontaktní
osoby zadavatele ve věci
zakázky, její telefon a
e-mailová adresa:

Bc. Martina Chvátalová
telefon: 974 884 549
e-mail: ovzslzpp@pcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

12. února 2016 do 09:30 hodin
Nabídku je možné podat:

Místo pro podávání nabídek

osobně na kontaktní adresu zadavatele:
Správa logistického zabezpečení PP ČR, Nádražní 16,
150 05 Praha 5, 4. patro, kanceláře č. 425 a 424 nebo
2. patro, kanceláře č. 205, 206, 207, 208 a 209 (příp.
podatelna), v pracovní dny v době od 09.00 do 14.00
hodin po předchozí telefonické domluvě na tel.
974 884 549, 563, 556, 477, 552, 540, 602. V poslední
den lhůty nejpozději do 09:30 hodin. Poslední den lhůty
není předchozí telefonická domluva nutná.
zaslání poštou na adresu:
Policejní
prezidium
ČR,
Správa
logistického
zabezpečení, odbor veřejných zakázek, Nádražní 16,
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150 05 Praha 5.
V případě doručení prostřednictvím pošty se považuje
za čas doručení nabídky její skutečné převzetí
podatelnou zadavatele na adrese Nádražní 16, Praha 5.
Nákup propagačních a dárkových předmětů v rámci
plnění aktivity č. 4 předem definovaného projektu č. 1
z programu NFM CZ - 14.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena
v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek (dále jen „výzva“).

Termín plnění:

do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

Místo dodání / převzetí
plnění:

Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7

Hodnotící kritéria:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání
kvalifikačních předpokladů
dodavatele:

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. lze nahradit výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm uchazeč
zapsán.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

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

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v řádně uzavřené obálce označené na její přední straně
nápisem „Veřejná zakázka - Propagační a dárkové
předměty k PDP1 – NEOTEVÍRAT“ a na zadní straně
obálky musí být čitelná adresa uchazeče. Požadavek na
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud
je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.

Způsob zpracování
nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu uveďte v Kč a zpracujte její skladbu
takto:
- cena za 1 ks bez DPH a včetně DPH u jednotlivých
položek,
- cena celkem za jednotlivou položku bez DPH a včetně
DPH,
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- celková cena bez DPH, sazba DPH v % a celková
cena včetně DPH.
Zadavatel požaduje, aby do celkové nabídkové ceny
byly zahrnuty další veškeré náklady spojené s dodáním
zboží (např. clo, dopravné, bankovní poplatky apod.).
Celková nabídková cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná.
Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná
pouze za předpokladu, že v průběhu realizace veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém
případě bude nabídková cena upravena podle změny
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění,
a to ve výši odpovídající změně sazby DPH.
Požadovaný jazyk nabídky:

český jazyk

Další požadavky na
zpracování nabídky:

Přílohou č. 2 výzvy je závazný návrh kupní smlouvy (dále
jen „návrh smlouvy“), do kterého uchazeč doplní své
identifikační údaje a ostatní chybějící údaje. Tento návrh
smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.
Uchazeč v nabídce předloží formou produktového listu
u vybraných
druhů
požadovaných
propagačních
předmětů (definováno v technické specifikaci) tři různé
varianty výrobku. Umístění potisku bude vycházet
z grafických návrhů řešení zpracovaných zadavatelem.
Finální podoba a umístnění potisku na konkrétní vybrané
druhy propagačních předmětů a finální velikosti
požadovaných
vybraných
produktů
(definováno
v technické specifikaci) budou upřesněny po výběru
konkrétního výrobku z předložených fyzických vzorků
před podpisem smlouvy.
Zadavatel požaduje na předmět plnění záruku za jakost
v délce trvání minimálně 2 let.
Logo norských fondů, informaci o spolufinancování
a logo realizátora projektu je třeba uvádět na všech
materiálech týkající se projektu, a to včetně podaných
nabídek.
Loga jsou ke stažení na http//eeagrants.org/Resultsdata/Results-overwiev/Documents/Toolbox-forprogrammes/Communication-templates.
Formulace v českém jazyce: Podpořeno z Norských
fondů
Formulace v angličtině: Supported by Norway grants
Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že
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zadavatel poté,
co bude uzavřena
smlouva
s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo
poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na
profilu zadavatele www.zakazky.mvcr.cz uzavřenou
smlouvu s vítězným uchazečem a vyslovuje s výše
uvedeným souhlas.
Zadavatel vylučuje možnost variantních nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek výzvy
a právo neuzavřít smlouvu s uchazečem.
Další podmínky:

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů při účasti
ve veřejné zakázce.
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.

Zadávací řízení se řídí:

Ustanovením § 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.

Přílohy

Příloha č. 1
- Technická specifikace propagačních předmětů
Příloha č. 2
- Návrh kupní smlouvy

Podpis zadavatele:

Bc. David Pšenička v. r.
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