Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Praha -Hradčany 16000, CZ
60162694

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
pplk. Mgr. Radka Martykánová
Kontaktní osoba:
rtm. Bc. Daniel Šindelář
email:
sindelard1@army.cz
tel.:
973 244 187

Specifikace VZ
Název VZ:

Oprava kontejneru PHM

Systémové číslo zakázky:
Dne:

N006/20/V00028580
22.10.2020

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
Zadavatel Ministerstvo obrany Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
Oprava kontejneru PHM
1. Identifikace veřejné zakázky
Systémové číslo zakázky:

N006/20/V00028580

Typ veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení:
Otevřená výzva
Výsledkem zadávacího postupu je:
Uzavření smlouvy
2. Předmět veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky:
Jedná se o provedení opravy kontejneru PHM dle Specifikace této zakázky.
Nabídka bez řádně vyplněné Specifikace zakázky nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do Vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje pro realizaci služby,
nabídková cena bude cenou konečnou. Součástí Vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF, který nesmí být starší 90 dnů ke
dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, Vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace zakázky, v případě nedodání byť jediné položky je
považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel rozhodl, že nebude uvádět výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění do:

20 pracovních dní od oboustranného podpisu závazné Objednávky, po uveřejnění v Registru smluv.

Místem plnění je: VÚ 2436, Pražská 100, 530 02 Pardubice
Základní popis plnění:
Účastník výběrového řízení do nabídkové ceny zahrne veškeré své náklady spojené s plněním.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Součástí Vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF, který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky.
6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne:
15.12.2020
7. Platební a obchodní podmínky
Platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Objednávky na nákup majetku, který je součástí zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího postupu v nabídce doloží doplněný návrh Objednávky na nákup majetku a Specifikaci zakázky, které musí být v souladu s podmínkami veřejné
zakázky, zadávací dokumentací a jím doloženou nabídkou. Nabídkovou cenu zpracujte dle příloh vyplněním podbarvených polí a následně ji vloží ke své nabídce do
NEN.

8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:

3.11.2020

Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím:
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český

v

6:00 hod.
Národního elektronického nástroje

9. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je:
Ekonomická výhodnost nabídky
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH
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.

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky vyjádřenou v Kč včetně DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen, bude zakázka zrušena a vyhlášena znovu.
Jednotlivé nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle výše uvedeného kritéria s váhou dle tabulky níže.
9.1 Přehled hodnotících kritérií
Název kritéria

Váha kritéria v %

Typ kritéria

Číselně vyjádřitelné kritérium

Poznámka

Nejnižší nabídková cena

100

Minimalizační

Ano

-

10. Další informace
Zadavatel přiložil k Výzvě k podání nabídky:
Příloha - Objednávka na nákup majetku
Příloha - Specifikace zakázky

Proces zadávacího postupu se až do okamžiku uzavření smluvního vztahu řídí Všeobecnými obchodními podmínkami elektronického nástroje MO verze 10.2.
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 dodavatel nebo dodavatelé vynaložili na účast v zadávacím postupu.
Zadavatel si vyhrazuje právo provést formální změny dohody před jejím uzavřením.
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 3 pracovní dny před uplynutím 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.

