Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: Ministerstvo obrany
Sídlo/místo podnikání.: Tychonova 221/1, Praha-Hradčany 16000, CZ
IČ: 60162694
DIČ: CZ6162694
Spisová značka zadavatele: 47705-404/2019-6848/08
Interní číslo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: plk. MUDr. Libor Píša – ředitel
Kontaktní osoba: Jana Jirásková
Specifikace VZ
Název VZ: Oprava kuchyňského vybavení
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
ID zakázky: N006/19/V00030063
Dne: 17.10.2019 00:00:00

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
Zadavatel Ministerstvo obrany Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu s názvem:

Oprava kuchyňského vybavení
1. Identifikace veřejné zakázky
Id veřejné zakázky:
N006/19/V00030063
Evidenční číslo přidané zadavatelem:
47705-404/2019-6848/08
Název veřejné zakázky:
Oprava kuchyňského vybavení
Stručný popis zakázky:
2 ks Konvektomat EL.AOS10EA, v.č. 41800008, 91800009 – porucha znázornění teploty,
netěsní dveře, únik páry, celková porucha stroje ERROR, porucha čerpedla.
Myčka na nádobí WT60E, r.v. 2005 – myčka neoplachuje nádobí oplachovým prostředkem,
voda z myčky teče zpět do oplachového prostředku a vytéká přes kanystr ven.
odborné dotazy zodpoví.: Vladimír Podhorský , tel.973 273 560
Typ veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:
Služba

Tato veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení:
Otevřená výzva
Výsledkem zadávacího řízení je:
Uzavření smlouvy
Počet dodavatelů, se kterými má být uzavřena objednávka činí 1.
2. Předmět veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky je:
Oprava kuchyňského vybavení
odborné dotazy zodpoví.: Vladimír Podhorský , tel.973 273 560

Název položky

Měrná jednotka
(MJ)

Množství

Popis

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Zadavatel rozhodl, že nebude uvádět výši předpokládané hodnoty.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
Plnění realizovat do 31.11.2019
Místem plnění je:
VZ 6848/08 Praha – OBO Těchonín
Základní popis plnění:
Podáním cenové nabídky dodavatel souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami,
zveřejněnými na profilu zadavatele elektronického tržiště.
Uchazeč veřejné zakázky zpracuje a předloží nabídkovou cenu za realizaci
materiálu/služby v Kč s DPH tj. cenu včetně všech vynaložených nákladů souvisejících s
realizací materiálu/služby v místě plnění veřejné zakázky (doprava, pojištění atd.).
Celková nabídková cena je cenou konečnou. Zadavatel veřejné zakázky požaduje
kompletní plnění zakázky. Nevyplněné nebo nesprávně vyplněné údaje mohou být
důvodem k vyloučení uchazeče veřejné zakázky z tohoto výběrového řízení.

Hodnoceny budou pouze nabídky podané přes elektronické tržiště a které současně splňují
podmínky veřejné zakázky stanovené touto výzvou. Oznámením vítězné cenové nabídky
nedochází k objednání materiálu/služby. K objednání materiálu/služby dochází podepsáním
závazné objednávky (kupní smlouvy atd.) vítězným uchazečem veřejné zakázky a
zadavatelem veřejné zakázky.
Úhrada smluvní ceny bude provedena po splnění dodávky materiálu/služby. Datem splnění
dodávky materiálu/služby se rozumí datum podpisu přejímacího protokolu vítězným
uchazečem veřejné zakázky a potvrzeného zadavatelem veřejné zakázky. Splatnost daňového
dokladu (faktury) se stanovuje na 30 dnů od jejího doručení zadavateli veřejné zakázky.
Daňový doklad (faktura) bude doporučeně nebo na email zaslána zadavateli veřejné
zakázky ve dvojím vyhotovení s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému
dokladu (faktuře) bude připojen potvrzený dodací list nebo přejímací protokol. Pokud
budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona. Zadavatel veřejné zakázky neposkytuje zálohové platby.
Zadavatel veřejné zakázky si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit do doby
uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem veřejné zakázky (objednávky, kupní
smlouvy atd.), neposkytnout náhradu nákladů, které uchazeč veřejné zakázky vynaloží
na účast ve výběrovém řízení, neuzavřít smluvní vztah s vítězným uchazečem veřejné
zakázky (objednávku, kupní smlouvu atd.).

5. Požadavky na prokázání kvalifikace

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který:
- prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.
Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.
Ustanovení §
§ 77 odst.1

§ 77 odst. 2 písm.
a)

Podmínky/Předpoklady Způsob prokázání
Výpis z obchodního
Čestné prohlášení
rejstříku,
pokud je v něm zapsán,
či
výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní
zapsán.
Doklad o oprávnění
Čestné prohlášení
k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky
6. Zadávací lhůta

Další popis

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 31.11.2019
7. Platební a obchodní podmínky
V příloze je vložen návrh objednávky je v PDF, prosím o vytisknutí, vyplnění a podepsání
oprávněnou osobou, poté na skenovat zpět do systému. Dále prosíme dodat čestné prohlášení
dle §77 a výpis z OR a ŽR.
Požadujeme „Protokol o provedení opravy“
8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:
29.10.2019 8:00:00
Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím e-Tržiště.
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český
9. Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je:
Nejnižší nabídková cena
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
Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem:
Při rovnosti nabídkové ceny bude zakázka zrušena.
Jako metoda hodnocení nabídek byla zvolena: Automatická metoda hodnocení
Přehled hodnotících kritérií.
Název kritéria
Nabídková cena

Váha kritéria
100,00

Typ kritéria
Minimalizační
kritérium

Typ z
Po
položkách

Číselně vyjádřitelné
kritérium
Ano

10. Další informace
Zadavatel přiložil ke specifikaci zakázky následující přílohy:
Všechny přílohy je kromě detailů jednotlivých oddílů specifikace možné nalézt v sekci
Dokumenty a přílohy
Další informace:
V příloze je vložen návrh objednávky je v PDF, prosím o vytisknutí, vyplnění a podepsání
oprávněnou osobou.
Dále prosíme dodat čestné prohlášení §77 nebo výpis z OR nebo ŽR.
Veškeré komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá
elektronicky prostřednictvím e-tržiště.
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 řízení dotazy. Dotaz musí být zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před
lhůtou 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 uchazečům, kterým byla
odeslána výzva. Text dotazu (bez identifikace tazatele) spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v
e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.
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