JID: PCR99ETRpo41288525
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

PPR-19231-4/ČJ-2017-990656

Název zakázky:

Nákup malotraktorů s příslušenstvím

Název projektu

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

Financování

100 % ze státního rozpočtu ČR.

Předmět zakázky

Dodávky

Datum vyhlášení zakázky:

srpen 2017

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:

Bc. David Pšenička
vedoucí odboru movitého majetku Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia ČR
telefon: 974 843 201
e-mail: slzpp.omm.sekret@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 emailová adresa:

Mgr. Monika Hájková
telefon: 974 884 602
e-mail: ovzslzpp@pcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

22. 8. 2017, do 9:00 hod.

Místo pro podávání nabídek

Nabídka může být podána pouze elektronicky
prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále
jen „NEN“) na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.

Termín otevírání obálek:

Do sedmi dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídky
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Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota:

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks malotraktorů.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě následující vymezené
části:
Část 1: „Malotraktor – zahradní“ (dále jen „část 1“)
Část 2: „Malotraktor – univerzální sekací stroj“ (dále jen „část
2“)
Pro část 1: 289 256 Kč bez DPH, tj. 350 000 Kč vč. DPH.
Pro část 2: 289 256 Kč bez DPH, tj. 350 000 Kč vč. DPH.
Celková předpokládaná hodnota za všechny vymezené části
VZ činí: 578 512 Kč bez DPH, tj. 750 000 Kč s DPH.

Termín plnění:

Do 30. 11. 2017

Místo plnění (dodání)
předmětu VZ:

V prostorách vítězného uchazeče

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem této VZ je ekonomická výhodnost
nabídky posuzována na základě nejnižší nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání
kvalifikačních předpokladů
dodavatele:

Dodavatel 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:

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být
podány pouze elektronicky prostřednictvím Národního
elektronického
nástroje
(dále
jen
„NEN“)
https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.
Podrobné instrukce na požadavky a podmínky pro podání
nabídky
elektronickými
prostředky
prostřednictvím
elektronického nástroje NEN jsou dostupné pod odkazem:
https://nen.nipez.cz v sekci „Uživatelské příručky“.

Způsob pro podání nabídky:

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a
elektronický podpis v aplikaci NEN najde dodavatel na
adrese https://nen.nipez.cz na úvodní straně „Ověření
kompatibility mého zařízení“.
Dodavatel doplní požadované údaje do závazného návrhu
smlouvy, který je uveden v příloze č. 1 Výzvy k podání
nabídky. Návrh smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 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:

Dodavatel uvede:
 cenu za celý předmět plnění v korunách českých bez
DPH, sazbu DPH v % a cenu s DPH, ve které uchazeč
zahrne veškeré náklady na plnění zakázky,
 jednotkové ceny jednotlivých položek předmětu plnění,
 veškeré nabídkové ceny budou zaokrouhleny na dvě
desetinná místa.
Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše
přípustná.
Nabídka dodavatele bude obsahovat konkrétní názvy, typy,
verze a výrobce zboží.
Nabídka dodavatele bude obsahovat dílčí rozpis cen.
V případě, že součástí VZ bude školení, technická podpora,
opravy (náhradní díly), je nutno vždy provést vyčíslení
těchto údajů v samostatných položkách.

Požadovaný jazyk nabídky:

český jazyk

Další požadavky na
zpracování nabídky:

Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel
poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, nebo poté,
co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu
zadavatele zprávu o posouzení a hodnocení nabídky a
uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem a vyslovuje
s výše uvedeným souhlas.

Další podmínky:

Zadávací řízení se řídí:

Přílohy

Podpis zadavatele:

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů při účasti ve
veřejné zakázce.
Pověří-li dodavatel zastupováním na základě plné moci jinou
osobu, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí udělených
tomuto zástupci musí být nedílnou součástí nabídky.
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen zákon), přičemž na
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona a
Nařízením ministerstva vnitra č. 45/2016, o zadávání
veřejných zakázek.
Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy – část 1
Příloha č. 2 – Technická specifikace – část 1
Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy – část 2
Příloha č. 4 – Technická specifikace – část 2
Bc. David Pšenička v. r.
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