Prapor podpory nasaditelných sil
Dukelských hrdinů 1267, Rakovník, PSČ 269 02, datová schránka hjyaavk

Rakovník 27. 7. 2022
Přílohy: 2

Identifikace zadavatele:
Úřední název zadavatele: Ministerstvo obrany
Sídlo/místo podnikání: Tychonova 221/1, Praha – Hradčany 16000, Česká republika
IČ: 60162694
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
podplukovník Ing. Tomáš Gubáš
velitel VÚ 1841 Rakovník
Dukelských hrdinů 1267, 269 02 Rakovník
Kontaktní osoba:
Ing. Daniela Bernardová
e-mail: zakazky1841@army.cz

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
Zadavatel Ministerstvo obrany Vás vyzývá k podání nabídky k níže specifikované veřejné
zakázce malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s
názvem:

Náhradní zdroje a solární panely
1. Identifikace veřejné zakázky
Systémové číslo zakázky: N006/22/V00019468
Stručný popis zakázky – vymezení předmětu VZ: Jedná se o nákup náhradních zdrojů a
solárních panelů dle specifikace uvedené v předmětu veřejné zakázky
Typ veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího postupu: Otevřená výzva
Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána: Prostřednictvím elektronického nástroje
(Národní elektronický nástroj)
Výsledkem zadávacího postupu je: Uzavření objednávky
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je: nákup náhradních zdrojů a solárních panelů
Položky předmětu: Specifikace - příloha č. 1
Základní popis plnění:
V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení je nutno doložit cenovou nabídku
postupem uvedeným níže.

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty:
1) Návrh objednávky
2) Cenová nabídka
3) Produktový list nabízeného zboží včetně vyobrazení nebo internetový odkaz na
dané zboží.
Účastník výběrového řízení do nabídkové ceny zahrne veškeré své náklady spojené s plněním
veřejné zakázky, vč. dopravy.
Zboží může být dodáno postupným plněním max. však ve dvou dodávkách a ve stanoveném
termínu plnění.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Zadavatel rozhodl, že nebude uvádět výši předpokládané hodnoty.
Dle vnitřních předpisů upravujících nabývání majetku a služeb a vedení účetnictví v
působnosti rezortu MO ČR nesmí organizační celky MO nakupovat samostatné movité věci
se vstupní cenou vyšší nežli 40.000 Kč vč. DPH, tzn., že cena za každý jeden výrobek nesmí
přesáhnout tuto hodnotu.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění do: do 30 dnů od podpisu objednávky
Místem plnění - dodání je: VÚ 1841 Rakovník Dukelských hrdinů 1267, 269 02 Rakovník
5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Základní popis plnění:
Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné
zakázky.
Nabídková cena bude členěna jako cena bez DPH, výše DPH včetně příslušné sazby DPH,
nabídková cena s DPH.
6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje.
7. Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta, tj. doba, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami, začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel stanovuje, že nabídka je platná nejméně po dobu 60 dní.
8. Platební a obchodní podmínky
Platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu objednávky, která je součástí této
výzvy – viz příloha č. 2.
Účastník zadávacího postupu v nabídce doloží doplněný návrh objednávky, který musí být v
souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím doloženou nabídkou.
V příloze této výzvy je návrh objednávky. Vyplňte podbarvená pole, uveďte výrobce a přesný
typ nabízeného zboží a přiložte k Vaší nabídce do NEN ve formátu .xls. V ceně musí být
zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s pořízením a dodáním zboží.
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9. Lhůta a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 5. 8. 2022 v 07:00 hod.
Nabídky musí být podány nejpozději do konce lhůty po podání nabídek stanovené výše.
Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá
dodavatel.
Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím: Národního elektronického
nástroje.
Jazyk, kterým bude nabídka podána: český
10. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je: Nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny zakázky tak, že na prvním místě
bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na
posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Jednotlivé nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle výše uvedeného kritéria s váhou dle
tabulky níže.
V případě rovnosti nabídkových cen, bude zadávací postup zrušen a následně bude vypsána
nová VZ.
Pro hodnocení nabídek zadavatel zvolil následující hodnotící kritéria uvedena v NEN s
automatickou metodou hodnocení.
Přehled hodnotících kritérií
Číselně
Název kritéria
Váha kritéria v % Typ kritéria vyjádřitelné
kritérium
Nejnižší nabídková cena
100
Minimalizační
Ano

Poznámka
-

11. Další informace
Zadavatel přiložil ke specifikaci zakázky následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace
Příloha č. 2 – Návrh objednávky
Proces zadávacího postupu se až do okamžiku uzavření smluvního vztahu řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami elektronického nástroje MO verze 10.3.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací postup bez udání důvodu do doby vyhlášení
vítěze.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevrátit účastníkům podané nabídky obdržené v rámci
zadávacího postupu.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytnout náhrady nákladů, které účastní nebo účastníci
zadávacího postupu vynaložili na účast v zadávacím postupu.
Zadavatel si vyhrazuje právo provést formální změny objednávky před jejím uzavřením.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ, pokud cena nebude v místě a čase obvyklá.
Zadavatel si vyhrazuje právo nabídky vyloučit, nesplní-li zadávací podmínky.
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací postup v případě, že obdrží pouze jednu nabídku.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá
elektronicky.
Další informace týkající se veřejné zakázky jsou k dispozici v její elektronické verzi.
V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást účastníci
zadávacího postupu dotazy. Dotaz musí být zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny
před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3
pracovních dnů od doručení dotazu a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem účastníkům,
kterým byla odeslána výzva.
Zadavatel může na základě § 46 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
požadovat od účastníků výběrového řízení vzorek nabízeného zboží k posouzení splnění
požadovaných specifikovaných vlastností zátěžovým testem. Na základě výsledku testu bude
vzorek bezplatně vrácen dodavateli či zahrnut do dodávaného množství.
Nabídky, které nesplní zadávací podmínky výběrového řízení, musí být z dalšího hodnocení
vyloučeny. Pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení může zadávající požadovat,
aby účastník zadávacího postupu v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady,
vzorky nebo modely, nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely.
Zadávající může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit
nebo prominout její zmeškání.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna. Nabídka však může být
doplněna na základě žádosti zadávajícího o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které
nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících
se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti
rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.
Účastník zadávacího postupu může podat stížnost proti postupu při vyhodnocení veřejné
zakázky, která musí být doručena zadavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
zveřejnění vyhodnocení VZMR.
V případě odmítnutí stížnosti zadavatelem, účastník zadávacího postupu může podat odvolání
proti tomuto rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů k odvolacímu orgánu, kterým je oddělení
dohledu nad veřejnými zakázkami Legislativního a právního odboru MO (oda@army.cz).
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