Velitelství 4. brigády rychlého nasazení
Komenského alej 1752, Žatec, PSČ 438 01, datová schránka hjyaavk

Výzva k podání nabídky
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
Jménem zadavatele Ministerstvo obrany Vás vyzýváme k podání nabídky k níže specifikované veřejné
zakázce. Informace o předmětu veřejné zakázky a dalších podmínkách nezbytných pro zpracování nabídky
jsou uvedeny níže v zadávací dokumentaci.
Tato veřejné zakázka je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení je realizováno
přiměřeně k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve
smyslu § 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná se o postup
v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení ZZVZ se na výběrové řízení
neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky
či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.
1.

ZADAVATEL

1.1.

Informace o zadavateli

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
16000, Praha, Hradčany
IČO: 60162694
Kontaktní osoba: Helena Bartošová
tel.: +420 973280537, email: bartosovah@army.cz
2.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1.

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

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

Nákup dílenské chemie pro útvary 4.brn - rámcová dohoda
Veřejná zakázka na dodávky
N006/21/V00023557
Veřejná zakázka malého rozsahu
Uzavřená výzva

Výsledkem zadávacího postupu bude uzavření rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním
účastníkem.
Na zadání veřejné zakázky se vztahuje výjimka ze ZZVZ. Zadavatel zadává veřejnou zakázku, na kterou
se vztahuje ustanovení § 31 ZZVZ. Veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel
povinen dodržet zásady podle § 6 ZZVZ.
2.2.

Předmět veřejné zakázky

Stručný popis předmětu VZ:
Průběžné dodávky dílenské chemie za účelem zefektivnění systému oprav a údržby služebních vozidel na
dílnách a běžné údržby na jednotkách útvarů 4. brn.
Položky předmětu:
Název položky

Kód z NIPEZ

Název z NIPEZ

Různé chemické
Různé chemické
24960000-1
výrobky
výrobky
Bližší specifikace předmětu VZ:
Název položky: Různé chemické výrobky

Kód z CPV
24960000-1

Název z CPV
Různé chemické
výrobky
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2.3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je: 12 měsíců ode dne platnosti smlouvy.
Hlavní místo plnění veřejné zakázky: Česká republika
Místo plnění veřejné zakázky:
3.

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.
4.

HODNOCENÍ NABÍDEK

4.1.

Kritéria hodnocení

Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu.
4.1.1. 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
4.1.2. Subkritéria kritérií hodnocení
Kritérium hodnocení č. K001 - Nabídková cena se dále nedělí na subkritéria.
4.2. Způsob hodnocení nabídek
4.2.1. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena s DPH.
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u tohoto kritéria je následující:
Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky
Výsledná bodová hodnota tohoto kritéria bude následně započtena do vzorce pro stanovení výsledného
pořadí nabídek.
4.3.

Způsob stanovení pořadí nabídek

5.

TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

5.1.

Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 20.9.2021 08:00. 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. Zadavatel
upozorňuje, že dodavatel bude vkládat do nabídkového formuláře kromě dokumentů také číselné hodnoty
u číselných kritérií (případně další informace, které si zadavatel vyhradil). Nabídku je dodavatel povinen
podat v souladu se zadávacími podmínkami v českém jazyce. 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 z výběrového 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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6.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se bude konat dne 20.9.2021 od 08:00.
7.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU POSTUPU

7.1.

Variantní řešení nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
7.2.

Další informace technické povahy

Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního elektronického nástroje
jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.
7.3.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty
pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace přes systém
NEN. Zadavatel nebude obdobně dle § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy podané jiným způsobem
než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně na podatelně zadavatele nebo
zaslané jinými než elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat vysvětlení na telefonické
dotazy. Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů
od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek) a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna v systému NEN.
7.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo
• změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání
nabídek;
• kdykoli zrušit zadávací postup bez uvedení důvodu;
• vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího postupu;
• neuzavřít smlouvu s dodavatelem;
• odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil;
• neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí ve výběrovém
řízení;
• odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím systému NEN;
• rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele;
• uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele;

7.5.

Stížnost na postup zadavatele

Zadavatel stanovuje lhůtu 3 pracovní dny od vyhlášení výběrového řízení na podání stížnosti účastníků
řízení proti stanoveným zadávacím podmínkám a lhůtu 3 pracovní dny od vyhlášení výsledku výběrového
řízení na podání stížnosti proti postupu zadavatele při vyhodnocování nabídek.
Stížnost se podává prostřednictvím NEN.
Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele ve výběrovém řízení jdou k tíži
dodavatele.
8.9.2021
Za správnost vyhotovení: Helena Bartošová, Velitelství 4. brigády rychlého nasazení/176200
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