POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

č.j. PPR-21429-9/ČJ-2016-990656

Název zakázky:

Nákup PCR Cyclerů

Název projektu

-----------------------------------------------------------------

Financování

100 % ze státního rozpočtu ČR.

Předmět zakázky

Dodávky

Datum vyhlášení zakázky:

19. srpna 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 emailová adresa:

Mgr. Jaromír Bischof
ředitel Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR
telefon: 974 884 504
e-mail: slzpp.sekret@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

IČO 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
e-mailová adresa:

Ing. Jan Sýkora
telefon: 974 884 582
e-mail: ovzslzpp@pcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

30. srpna 2016 do 9:00 hodin

Místo pro podávání nabídek

Nabídku je možné podat:
 Osobně na Správu logistického zabezpečení PP ČR,
Nádražní 16, Praha 5, 2. patro kanceláře č. 201, 205,
207, 208, 209, 210 a 4. patro kancelář č. 424, 425
v pracovních dnech v době od 07:00 do 15:00 hodin,
po předchozí telefonické domluvě na tel. 974 884 582,
556, 540, 552, 602, 633, 563, 549. V poslední den
lhůty nejpozději do 09:00 hodin.
 Zaslání poštou na adresu: Policejní prezidium ČR,
Odbor veřejných zakázek, Nádražní 16, 150 05,
Praha 5.
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V případě doručení prostřednictvím pošty se považuje za
čas převzetí nabídky její skutečné převzetí podatelnou
zadavatele na adrese Nádražní 16, Praha 5.
Termín otevírání obálek:

Do sedmi dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění je dodávka celkem 3 kusů PCR
Cyclerů, z toho 1 kus gradientový a 2 kusy standardní.
Technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 výzvy
k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota:

785 123,97 Kč bez DPH
tj. 950.000,00 Kč včetně 21% DPH

Termín plnění:

do 30 dnů od podpisu Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“)

Místo plnění (dodání)
předmětu VZ:

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, Bartolomějská 10,
110 00 Praha 1.

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH

Požadavky na prokázání
kvalifikačních předpokladů
dodavatele:

Uchazeč předloží:
 kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán;
 kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

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
v zalepené obálce označené nápisem „PPR-21429/2016 NEOTVÍRAT“ a označena obchodní firmou nebo názvem
uchazeče. Požadavek na písemnou formu je považován
za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Nabídka musí být vhodným způsobem zajištěna proti
samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace
při poštovní přepravě.
Uchazeč doloží závazný návrh smlouvy, který je uveden v
příloze č. 2. Do návrhu smlouvy uchazeč dále doplní své
identifikační údaje a ostatní chybějící údaje dle výzvy
k podání nabídek. Návrh smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel si
vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a
vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny
jakýchkoliv závazných podmínek stanovených ve výzvě.
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Způsob zpracování
nabídkové ceny:

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:

český jazyk

Další požadavky na
zpracování nabídky:

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.zakazky.mvcr.cz zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a uzavřenou smlouvu s vítězným uchazečem a
vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Další podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek výzvy
a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
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:

§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona.

Přílohy

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Podpis zadavatele:

Mgr. Jaromír Bischof v.r.
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