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náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Č. j. MV- 99103-76/VZ-2015
Praha 15. září 2016
Přílohy: 13
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Dynamický nákupní systém na dodávky
mobilních telefonů 3/2016 (DNS Mobilní telefony 3/2016) zadávanou v „Dynamický

nákupní systém na centrální dodávky mobilních telefonů pro roky 2016-2019“.
Centrální zadavatel Česká republika - Ministerstvo vnitra, zastoupený Ing. Stanislavem
Loskotem, v rámci zavedeného dynamického nákupního systému pro nákup mobilních
telefonů https://www.zakazky.mvcr.cz/dns00000010 oznamuje ve smyslu ustanovení
§ 95 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „DNS Mobilní telefony 3/2016“.

Z uvedeného důvodu centrální zadavatel podle § 95 odst. 2 zákona uveřejnil pro zakázku
DNS Mobilní telefony 3/2016 ve Věstníku veřejných zakázek zjednodušené oznámení, které
je dostupné na adrese https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/673311
ev. č. formuláře 7609011044224.
Centrální zadavatel tímto, po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve
lhůtě stanovené ve výše uvedeném zjednodušeném oznámení, vyzývá zájemce zařazené do
předmětného dynamického nákupního systému k podání nabídky na veřejnou zakázku
„DNS Mobilní telefony 3/2016“ dělenou na části:
I.
II.
III.

Mobilní telefony
Mobilní telefony iOS
Mobilní telefony ISPP

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky mobilních telefonů, specifikované spolu
s veškerými ostatními podmínkami pro zadání veřejné zakázky v zadávací dokumentaci,
která je přílohou této výzvy.
Centrální zadavatel upozorňuje, že zadávací dokumentace veřejné zakázky DNS Mobilní
telefony 3/2016 zadávané v „Dynamický nákupní systém na centrální dodávky mobilních
telefonů pro roky 2016-2019“ bude zájemcům zařazeným do uvedeného DNS v souladu
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s § 95 odst. 1, 4 a 5 zákona zaslána spolu s výzvou k podání nabídek která je dostupná na
adrese https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_27628.html a není proto uveřejněna
se zjednodušeným oznámením k DNS.
Lhůta pro podání nabídek končí 30. září 2016 v 10.00 hod, přičemž nabídky je možné
předkládat pouze v českém nebo slovenském jazyce, a to elektronicky pomocí
elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazky.mvcr.cz). Základním hodnotícím
kritériem podle § 78 zákona je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Ing. Stanislav Loskot
za centrálního zadavatele
v z. Ing. Ondřej Ječný
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