Zadávací dokumentace
1.

ZADAVATEL

1.1.

Informace o zadavateli

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
16000, Praha, Hradčany
IČO: 60162694
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Dener
tel.: +420 973411514
email: denera@army.cz

2.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1.

Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího řízení

Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Oprava maskovacího kompletu
Veřejná zakázka na služby
N006/19/V00001466
Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy.

2.2. Předmět veřejné zakázky
Stručný popis předmětu VZ:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka služby - oprava maskovacího
kompletu dle přílohy č. 1 "Návrh objednávky" této výzvy.
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Položky předmětu:
Název
položky

Kód z
NIPEZ

Služba
podle
přílohy č.
39541000-6
1 "Návrh
objednáv
ky".

Název z
NIPEZ

Kód z CPV

Název z
CPV

Množství

Šňůry,
lana,
provazy a 39541000-6
síťované
výrobky

Šňůry,
lana,
provazy
a síťovan
é výrobky

1,00

Měrná
jednotka/Vlastní
jednotka
Celkem

Bližší specifikace předmětu VZ:
Název položky: Služba podle přílohy č. 1 "Návrh objednávky".
Stručný popis položky:
Specifikace služby je uvedena v příloze č. 1 „Návrh objednávky“. Zde vložte celkovou
cenu za plnění v Kč s DPH. Celková cena v Kč s DPH musí být shodná s celkovou cenou
za plnění v Kč s DPH v příloze č. 1 „Návrh objednávky“.
Parametrický popis položky:
U tohoto předmětu nejsou uvedeny žádné hodnoty parametrů položek.
Místo plnění u položky předmětu: neuvedeno (místo plnění je uvedeno společně pro
předmět VZ)
2.3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je: Plnění veřejné zakázky vítězný účastník
veřejné zakázky zahájí podepsáním závazné objednávky na nákup služby v dohodnutém
termínu plnění a ukončí nejpozději do termínu plnění uvedeného v příloze č. 1 „Návrh
objednávky“ této výzvy.
Zadavatel předpokládá ………….(počet opakování) opakování veřejné zakázky.
Předpokládaný harmonogram pro následné veřejné zakázky je následující: ……….
(předpokládaný harmonogram pro následné zakázky)
Místo plnění veřejné zakázky: Provozovna účastníka veřejné zakázky.

3.

KVALIFIKACE

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.
Zadavatel si nevyhradil právo na poskytnutí vybraných dokladů od dodavatele, s nímž má být
uzavřena smlouva.
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4.
POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

5.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky
vyjádřenou v CZK (koruna česká).
Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci
předmětu veřejné zakázky.
Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné
zakázky.
Nabídková cena kritéria Nabídková cena (K001) bude členěna jako cena bez DPH, výše DPH
včetně příslušné sazby DPH, nabídková cena s DPH.

6.

HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1. Kritéria hodnocení
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu.
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6.1.1. Podrobnosti kritérií hodnocení
Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim příslušejících
vah:
Číslo
Název kritéria
Jednotka Váha v %
Subkritéria
K001
Nabídková cena
100
NE
6.1.2. Subkritéria kritérií hodnocení
Kritérium hodnocení č. K001 - Nabídková cena se dále nedělí na subkritéria.

6.2.

Způsob hodnocení nabídek

6.2.1. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Hodnocení nabídek bude probíhat následujícím způsobem: 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. Informace o ceně vkládá účastník zadávacího
řízení včetně DPH.
Hodnocena bude nabídková cena s DPH.

6.2.2. Další pravidla pro hodnocení nabídek
V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné
pořadí, stanoví zadavatel konečné pořadí nabídek
V případě shodnosti celkových cen za plnění v Kč s DPH proběhne druhé kolo
výběrového řízení.

6.3.

Způsob stanovení pořadí nabídek

Postup stanovení pořadí nabídek:
V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí
nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny 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. Informace o ceně vkládá účastník
zadávacího řízení včetně DPH.
Pořadí nabídek bude stanoveno na základě následujícího vzorce:
K001 * 1
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7.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky zadavatel stanovil v návrhu smlouvy, který předkládá jako součást
zadávací dokumentace. Dodavatel do návrhu smlouvy doplní své údaje. Dodavatelem upravený
návrh smlouvy předloží zadavateli v nabídce.
V případě, že dodavatel shledá v návrhu smlouvy nejasnosti, vyžádá si od zadavatele dodatečné
informace.
Dodavatelem upravený návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních
předpisů vztahujících se k provádění této veřejné zakázky.
……… (Doplňte zadavatele, kteří budou stranou rámcové dohody)
8.

TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

8.1.

Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 6.2.2019 09.00. Podáním nabídky se rozumí doručení
nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje ve
strukturované podobě nastavené v Národním elektronickém nástroji.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Nabídku je dodavatel povinen podat v češtině v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel
postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídky,
v jiné veličině či formě než zadavatel požadoval.
9.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek nebude veřejné.

10.

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy
a) předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude
mít zadavatel k dispozici
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11.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

11.1. Variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.2. Další informace technické povahy
Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního
elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.
11.3. Další specifikace veřejné zakázky
Oznámením vítězné cenové nabídky nedochází k objednání služby. K objednání služby dochází
podepsáním závazné objednávky služby zadavatelem veřejné zakázky a vítězným účastníkem
veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit do doby
uzavření smluvního vztahu s vítězným účastníkem veřejné zakázky, neposkytovat náhradu
nákladů, které účastník veřejné zakázky vynaloží na účast ve výběrovém řízení, neuzavřít
smluvní vztah s vítězným účastníkem veřejné zakázky. Lhůta pro podání stížností účastníků z
důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem při vyhodnocování veřejné
zakázky je 3 pracovní dny ode dne vyhlášení veřejné zakázky v případě nesouhlasu se
zadávacími podmínkami a 3 pracovní dny ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky v
případě stížnosti na vyhodnocení. Více informací viz Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Ministerstva obrany.
11.4. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně
přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není
povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3
pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ.

11.5. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění proběhne 28.1.2019 10:00. Místo srazu účastníků prohlídky je VÚ
8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.
Podrobnosti prohlídky místa plnění: Prohlídka předmětu zakázky je možná dne 24.1.2019 po
předchozí telefonické domluvě s Ing. Alešem DENEREM, tel. č. 725 705 126, nebo emailem: alden@seznam.cz.
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11.6. Zadavatel si vyhrazuje právo
• změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty
pro podání nabídek;
• kdykoli zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu;
• vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení;
• neuzavřít smlouvu s dodavatelem;
• odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil;
• rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele;
• uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele;
Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou
k tíži dodavatele.
12.

DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Samostatné přílohy číslo:
1

Návrh smlouvy

22.1.2019
Za správnost vyhotovení: Aleš Dener, 601. skupina speciálních sil/828000

Strana: 7/8

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
Návrh smlouvy vytvoří a přiloží zadavatel.
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