JID: PCR02ETRpo89327339
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek

Č. j. KRPC-14169-3/ČJ-2021-0200VO-VZL
České Budějovice 17. února 2021
Počet listů: 3
Přílohy: 3x el. soubor

Výzva k podání nabídek
veřejná zakázka malého rozsahu
podle § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek
Číslo zakázky:

KRPC-14169/ČJ-2021-0200VO-VZL

Název zakázky:

Izolační kity pro forenzní účely II

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební
práce):

Dodávky

Datum vyhlášení zakázky: Dnem uveřejnění na profilu zadavatele
Název programu:
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Jméno osoby oprávněné
jednat jménem
zadavatele, její telefon a emailová adresa:
IČO zadavatele:
Jméno a příjmení
kontaktní osoby
zadavatele ve věci
zakázky, její telefon a emailová adresa:
Lhůta pro podávání
nabídek končí dne:

ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÉHO KRAJE
LANNOVA 193/26, 370 74 ČESKÉ BUDĚJOVICE
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA
tel.: +420 974 221 234
e-mail: krpc.nre@pcr.cz
75151511
Mgr. Štefan Lovička
Tel.: +420 974 221 549
Tel.: +420 727 940 931
e-mail: stefan.lovicka@pcr.cz

3. března 2021 v 11:00 hod.
Lannova 193/26
370 74 České Budějovice
Zpracoval: Mgr. Štefan Lovička
Tel.: +420 974 221 549 / 727 940 931
Fax: +420 974 221 931
Email: stefan.lovicka@pcr.cz

Termín a místo pro
podávání nabídek:

Veřejná zakázka je realizována prostřednictvím Národního
elektronického nástroje (dále jen „NEN“). Nabídky budou podávány
pouze prostřednictvím tohoto elektronického nástroje.

Popis předmětu zakázky:

Výběr dodavatele a následné uzavření rámcové dohody na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Izolační kity pro forenzní účely II“.
Bližší specifikace je uvedena v přílohách této výzvy.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

291 570,00 Kč

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění /
doba trvání zakázky:

Rámcová dohoda bude uzavřena s vybraným dodavatelem do:
31. prosince 2021.

Místo dodání / převzetí
plnění:

Místem plnění je areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,
pracoviště OKTE, Plavská 2, České Budějovice.

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Nejnižší nabídková cena - 100%. V případě rovnosti nabídkových cen
rozhodne o pořadí zadavatel losováním, k aktu losování budou dotčení
dodavatelé písemně pozváni a budou mít možnost, z důvodu
transparentnosti, účastnit se procesu losování.
Způsob hodnocení a posuzování nabídek:
Zadavatel provede hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle
nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Následně u nabídky, která byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější, provede posouzení a kontrolu úplnosti nabídky, a to
z hlediska splnění požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích
podmínkách.
Zadavatel požaduje současně s nabídkou předložení čestného
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele (viz příloha č. 2, této výzvy). Čestné prohlášení podepsat
elektronicky, popř. v listinné podobě a dokument naskenovaný.
V případě, že čestné prohlášení podepisuje osoba zmocněná, dodavatel
doloží ve své nabídce platnou kopii předmětného zmocnění.

Požadovaný jazyk
nabídky:

Jazyk český

Zveřejnění identifikačních
údajů dodavatele na
profilu zadavatele:

Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že poté co zadavatel
rozhodne o výběru dodavatele, zveřejní na profilu zadavatele
informace o výběru dodavatele, jejíž součástí budou mimo jiné i
identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, informace o
nabídkových cenách těchto dodavatelů a vyslovuje s výše uvedeným
souhlas.

Další požadavky na
zpracování nabídky:

Přílohy

Podpis vedoucí OVZ

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
 Jednotková nabídková cena je považována za cenu nejvýše
přípustnou.
 Celkovou nabídkovou cenu zpracovat v členění tak, jak je uvedeno
v přílohách.
Další podmínky:
 Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na dílčí plnění.
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídku, podmínky zakázky
změnit, nebo veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu kdykoliv,
do doby uzavření rámcové dohody.
 Nabídku zpracovat v českém jazyce a podepsat statutárním
zástupcem.
 Dodavateli nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na
kompenzaci nákladů spojených s jejím zpracováním.
 Dodavatel doplní do návrhu rámcové dohody, který je přílohou
této výzvy níže uvedené údaje:
 identifikační údaje dodavatele,
 článek II. odst. 3,
 článek IV. odst. 1 a 2,
 článek VI. odst. 5,
 rámcovou dohodu potvrdit osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele.
 Dodavatel současně s nabídkou předloží vyplněnou přílohu č. 3
této výzvy („Splnění technické kvalifikace“), podepsanou osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
 V případě, že návrh rámcové dohody podepisuje osoba zmocněná,
dodavatel doloží ve své nabídce platnou kopii předmětného
zmocnění.
 Veškeré dotazy je možné zasílat cestou NEN nebo nejlépe
prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby ve věcech zakázky.
Proces vyřizování dotazů nemá vliv na běh jednotlivých lhůt.
 Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení
zadávacích podmínek, a to pouze písemně použitím elektronické
komunikace, nejlépe prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby ve
věci zakázky uvedené v této výzvě.
 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích
podmínek do doby uplynutí lhůty pro podání nabídek. Změnu
obsahu zadávacích podmínek zadavatel odešle všem dodavatelům,
kterým byla zaslána výzva k podání nabídek a současně tuto
informaci uveřejní na profilu zadavatele.
 V souvislosti s výše uvedenými informacemi zadavatel doporučuje
dodavatelům kontrolovat profil zadavatele po celou dobu lhůty pro
podání nabídek.
Příloha č. 1: Návrh rámcové dohody (Word)
Příloha č. 2: Čestné prohlášení – kvalifikace (Word)
Příloha č. 3: Splnění technické specifikace (Word)

Mgr. Zuzana Kulhanová Mgr. Zuzana
podepsáno elektronicky
Kulhanová

Digitálně podepsal Mgr.
Zuzana Kulhanová
Datum: 2021.02.17
08:48:59 +01'00'

