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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR
Úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek

Č.j. PPR-39142-7/ČJ-2020-990640

Praha
Počet listů: 2
Příloha: 1/22

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky:

Náboje SWISS ráže .308 Winchester

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební
práce):

dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

únor 2021

Název zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra

Sídlo zadavatele:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Jméno, případně jména, a
příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele,
její telefon a e-mailová
adresa:

Ing. Martin Šlemer, vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky
974 835 653
pp.ovz@pcr.cz

IČO zadavatele:

00007064

DIČ zadavatele:

CZ00007064

Jméno, případně jména, a
příjmení kontaktní osoby
zadavatele ve věci zakázky,
její telefon a e-mailová
adresa:
Lhůta pro podávání
nabídek:

Bc. Zuzana Rajtmajerová
974 835 678
pp.ovz@pcr.cz
nejpozději do 24. 2. 2021 do 8:15 hod.

Termín a místo otevírání
nabídek:

Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
tzn. po datu 24. 2. 2021 po 08:15 hod.,
Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Otevírání je neveřejné.

Popis předmětu zakázky:

8.000 ks nábojů SWISS 308 Winchester

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

968.595,04 Kč bez DPH (1.172.000,- Kč včetně DPH)

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
Tel.: +420 974 835 653
Email: pp.ovz@pcr.cz

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:

do 29. 10. 2021

Místo dodání / převzetí
plnění:

dle zadávací dokumentace

Hodnotící kritéria:

Podle ekonomické výhodnosti, přičemž jediným kritériem
hodnocení bude nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

dle zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby účastníka:

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídku je možné podat pouze elektronicky, prostřednictvím
elektronického nástroje Národní elektronický nástroj („NEN“).
Adresa URL: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR .

Požadovaný jazyk nabídky:

jazyk český

Další požadavky na
zpracování nabídky:

Podáním nabídky účastník bere na vědomí, že zadavatel
po rozhodnutí o výběru dodavatele (který podal nejvhodnější
nabídku), zveřejní na profilu zadavatele oznámení o výběru
dodavatele, (ve kterém budou mimo jiné uvedeny identifikační
údaje hodnocených dodavatelů včetně informací o nabídkových
cenách těchto dodavatelů) a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
Nabídka bude označená názvem „NÁBOJE SWISS RÁŽE .308
WINCHESTER“. V nabídce účastník předloží návrh kupní
smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:

dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy

Zadávací dokumentace

Podpis zadavatele:

Ing. Martin Šlemer
10.02.2021 13:58:39
Digitálně podepsal:
Ing. Martin Šlemer
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