Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
Zadavatel:
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000, Praha- Hradčany, IČO: 60162694
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
o.z. Ing. Jan Ryšavý
tel.: +420 973 411 144, mobil: + 420 724 071 079

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
Jménem zadavatele Vás vyzývám k podání nabídky do zadávacího řízení k níže uvedené veřejné
zakázce. Informace o předmětu veřejné zakázky a dalších podmínkách nezbytných pro zpracování
nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

1. Identifikace veřejné zakázky
Název Veřejné zakázky:

Nákup repelentů
Systémové číslo veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

N006/21/V00009166
Veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy.

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je nákup repelentu proti
klíšťatům a bodavému hmyzu o objemu 90-100 ml na kůži i oděv, s minimálně 50% účinné látky a
účinností minimálně 6 hodin, s expirací při předání minimálně 18 měsíců. Provedení dodávky – nákup
bude uchazečem realizován jako celek v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru
Kupní smlouvy, která tvoří přílohu této výzvy.
Název položky
Repelent sprej

MJ
ks

Množ
ství
1200

NIPEZ

Popis položky

33691000-0

viz specifikace

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
Místem plnění je:

o.z. Ing. Zuzana Kašparová

Od podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami do

04. 06. 2021

VÚ 306801, Letecká 1, 796 02 PROSTĚJOV
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4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady k
prokázání kvalifikace v prosté kopii ne starší 90 dnů. Budou akceptovány i originály či úředně
ověřené kopie dokladů.
Jiné kvalifikační předpoklady: Zadavatel nepožaduje
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v
jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil
v předchozím zadávacím řízení.
Dodavatel může prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 nebo profesní způsobilosti podle
§ 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze systému kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění
těchto kritérií, předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

5. Požadavky 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.

6. Hodnocení nabídek
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti s dodržením všech
zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci – specifikaci Repelenty.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu.
Název kritéria
Nabídková cena

Váha kritéria %
100

Popis
-

V případě, že základním hodnoticím 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.
V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné pořadí,
zadavatel stanovil, že výběrové řízení bude zrušeno a vyhlášeno opětovně.

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

27. 04. 2021

08:00:00

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.
o.z. Ing. Zuzana Kašparová
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Nabídku je dodavatel povinen podat v češtině v souladu se zadávacími podmínkami.

9. Další specifikace veřejné zakázky
Uchazeč ke své nabídce připojí návrh smlouvy, který musí být podepsán.

10. zadavatel si vyhrazuje právo
• změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání
nabídek;
• vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení;
• neuzavřít smlouvu s dodavatelem
• odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil;
• zrušit VZ malého rozsahu do okamžiku uzavření smluvního vztahu, např. z důvodu změny
specifikace předmětu VZ, zadavatel následně zveřejní upravenou VŘ na ET
• zrušit VŘ u VZ malého rozsahu, pokud cena nebude v místě a čase obvyklá,
• neposkytovat náhradu nákladů dodavatele při účasti ve VŘ,
• upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vítězem VZ,
• vyřadit nabídky, nesplní-li zadávací podmínky.
• v případě, že obdrží zadavatel pouze 1 nabídku, může i s touto uzavřít smluvní vztah, je-li cena v
místě a čase obvyklá.

11. Další informace technické povahy
Otvírání nabídek nebude veřejné.
Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat vysvětlení
zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění
žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení
poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před
uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá
elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje. Další informace týkající se veřejné
zakázky jsou k dispozici v její elektronické verzi.
Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účasti dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži
dodavatele.

12. Další části zadávací dokumentace
Příloha 1
Příloha 2

Návrh kupní smlouvy
Cenová nabídka – specifikace repelenty

Za správnost
vyhotovení:

o. z. Ing. Zuzana Kašparová
102. prapor průzkumu a elektronického boje Prostějov 306801

o.z. Ing. Zuzana Kašparová
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