Zadávací dokumentace
1.

ZADAVATEL

1.1.

Informace o zadavateli

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
160 00, Praha, Hradčany
IČO: 60162694

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Jiskrová Reindlová, Ing. Pavel Kotrba
tel.: +420 973405532, +420 724 692 610, +420 720 078 270
e-mail: reindloval@army.cz, kotrbap@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:

Zahradní náčiní a nářadí
Veřejná zakázka na dodávky
N006/18/V00022431
Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy.

2.2. Předmět veřejné zakázky
Stručný popis předmětu VZ:
Zahradní náčiní a nářadí dále specifikované v příloze č. 1 této výzvy (viz soubor "Příloha
č. 1 - Návrh objednávky.xls") a v zadání této VZMR.
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Položky předmětu:
Název položky

Kód z NIPEZ

Zahradní náčiní
44510000-8
a nářadí

Název z NIPEZ

Kód z CPV

Nástroje a nářadí 44510000-8

Název z CPV
Nástroje a nářadí

Bližší specifikace předmětu VZ:
Název položky: Zahradní náčiní a nářadí
Stručný popis položky:
Specifikace sortimentu a množství zboží je uvedena v příloze č. 1 „Příloha č. 1 - Návrh
objednávky.xls“. Zde vložte celkovou cenu za plnění v Kč vč. DPH, která musí být shodná
s celkovou cenou za plnění v Kč vč. DPH v příloze č. 1.
Parametrický popis položky:
U tohoto předmětu nejsou uvedeny žádné hodnoty parametrů položek.
Místo plnění u položky předmětu: 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 zahájí vítězný uchazeč
dnem účinnosti objednávky a ukončí nejpozději do 30.11.2018.
Místo plnění veřejné zakázky: Vojenský útvar 4960, Tomkova 77/2, 779 00 Olomouc.
3.

KVALIFIKACE

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.
Zadavatel si nevyhradil právo na poskytnutí vybraných dokladů od dodavatele, s nímž má být
uzavřena smlouva.
3.1.

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

4.

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.
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Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné
zakázky.
Nabídková cena kritéria Nabídková cena (K001) bude uvedena jako cena s DPH.
5.

HODNOCENÍ NABÍDEK

5.1. Kritéria hodnocení
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu.
5.1.1. 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
100,00
NE
5.1.2. Subkritéria kritérií hodnocení
Kritérium hodnocení č. K001 - Nabídková cena se dále nedělí na subkritéria.

5.2.

Způsob hodnocení nabídek

5.2.1. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena s DPH.
5.2.2. Další pravidla pro hodnocení nabídek
V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné
pořadí, stanoví zadavatel konečné pořadí nabídek
Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem: Losem
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v §6 zákona č. 134/2017
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Účastnit se losování
mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně
vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.
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5.3.

Způsob stanovení pořadí nabídek

Postup stanovení pořadí nabídek:
V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí
nabídek stanoveno 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
6.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Zadavatel veřejné zakázky požaduje kompletní plnění zakázky. Zadavatel veřejné zakázky
požaduje dodat zboží nové, nepoužité, nerepasované, odpovídající požadovaným technickým
parametrům.
POVINNÉ PŘÍLOHY NABÍDKY UCHAZEČE jsou: 1) Podepsaný návrh objednávky. Návrh
objednávky uchazeč vloží jako přílohu nabídky - řádně vyplněný dle pokynů, podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Při nevyplnění údajů nebo nepřiložení
přílohy ke své nabídce může být uchazeč vyloučen z výběrového řízení. Hodnoceny budou
pouze nabídky podané přes Národní elektronický nástroj (NEN), které současně splní
podmínky stanovené touto výzvou. Oznámením vítězné cenové nabídky nedochází k
objednání služby/zboží. K objednání služby/zboží dochází podepsáním závazné objednávky
oběma smluvními stranami. 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.
7.
7.1.

TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 19.10.2018 16:00. 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.
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8.
OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek nebude veřejné.

9.

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

10.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

10.1. Variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
10.2. Další informace technické povahy
Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního
elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.
10.3. 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.

10.4. Zadavatel si vyhrazuje právo
• změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty
pro podání nabídek;
• 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;

Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou
k tíži dodavatele.

Strana: 5/6

10.10.2018
Za správnost vyhotovení:
Ing. Lenka Jiskrová Reindlová, Ing. Pavel Kotrba, Centrum podpory speciálních sil/496000
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