Výzva k podání nabídky
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
Jménem zadavatele Ministerstvo obrany Vás vyzýváme k podání nabídky k níže specifikované
veřejné zakázce. Informace o předmětu veřejné zakázky a dalších podmínkách nezbytných pro
zpracování nabídky jsou uvedeny níže v zadávací dokumentaci.
Tato veřejné zakázka je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ
podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení je realizováno přiměřeně k pojmům a principům
použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud
výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná se o postup v některém
zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení ZZVZ se na výběrové řízení
neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele
uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.
1.

ZADAVATEL

1.1.

Informace o zadavateli

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
16000, Praha, Hradčany
IČO: 60162694
Kontaktní osoba: Lukáš Bouma
tel.: +420 973209343
email: boumal@army.cz

2.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1.

Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího postupu

Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího postupu:

Nákup kuchyňských elektrospotřebičů
Veřejná zakázka na dodávky
N006/21/V00012764
Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva
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2.2.

Předmět veřejné zakázky

Stručný popis předmětu VZ:
Specifikace technických parametrů:
Nákup kuchyňských elektrospotřebičů
1) Skříň chladící 151-200 l – lednice s mrazicím boxem či kombinovaná/mrazicí část
nahoře, o objemu
151-200 litrů (mrazící část cca 14 - 46 l), volně stojící, v bílém
provedení, mechanický termostat, skleněné tvrzené police, zásuvka/výsuvný box na
ovoce/zeleninu, přihrádky ve dveřích, funkce automatického odmrazování či obdobná,
energetická třída F či lepší, rozměry: výška - do 150 cm.
Počet: 6 ks
2) Trouba mikrovlnná 18-25 l – bílé provedení, volně stojící, bez grilu, možnost
nastavení úrovně výkonu a času ohřevu, výkon cca 700 W, objem 18 - 25 litrů.
Počet: 6 ks
3) Varná konvice nad 1,6 l – objem 1,6 – 2 l, nerezové provedení, ukazatel hladiny vody,
skrytá topná spirála, ochrana proti přehřátí, automatické vypnutí při dosažení varu,
podstavec – středový konektor.
Počet: 10 ks
4) Automatický kávovar/espresso - automatický kávovar pro přípravu espressa, volně
stojící, s odnímatelným zásobníkem na mléko, pěničem mléka, tryskou na páru,
odnímatelnou nádobou na vodu, vestavěným mlýnkem na kávu s nastavitelnou hrubostí
mletí a možností použití i mleté kávy. Příprava široké škály nápojů jedním stiskem tlačítka
a možnost uživatelského nastavení vlastního kávového nápoje do paměti přístroje, dle
preferencí.
S ohledem na již dříve pořízené přístroje u útvaru
a tedy kompatibilní příslušenství a prostředky na ošetřování a údržbu jsou vhodné
například produkty De‘Longhi řady ECAM (například kávovar ECAM 650.55).
Další parametry kávovaru:
- tlak čerpadla 19 barů
- velký dotykový displej s menu v českém jazyce – snadná přehlednost a obsluha
- nastavitelné množství vody a kávy, teploty vody
- nastavitelná hrubost mletí v rozsahu min. 10 stupňů
- kapacita zásobníku na vodu – 2 – 2,3 l
- ukazatel množství vody
- kapacita zásobníku na kávu – 360 - 400 g
- odnímatelná termo nádoba na mléko – cca 0,5 l
- integrovaná funkce čištění, odvápňovací program
- odnímatelná spařovací jednotka a odkapávací mřížka – snadná údržba a mytí
- možnost přípravy až 2 šálků kávy najednou
- funkce horké vody pro přípravu čaje
- nahřívač šálků
- uživatelská paměť – min. 5 profilů
- Aqua filtr – součástí balení
- Výškově nastavitelný odtok kávy pro použití různých velikostí šálků
Počet: 1 ks
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Položky předmětu:
Název
položky

Kód z
NIPEZ

Název z
NIPEZ

Kód z CPV

Název z
CPV

Nákup
kuchyňsk
ých
elektrosp
otřebičů

39221000-7

Kuchyňsk
é zařízení

39221000-7

Kuchyňsk
é zařízení

Množství

Měrná
jednotka/Vlastní
jednotka
celek

1,00

Bližší specifikace předmětu VZ:
Název položky: Nákup kuchyňských elektrospotřebičů
Stručný popis položky:
Detailní požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1
Parametrický popis položky:
U tohoto předmětu nejsou uvedeny žádné hodnoty parametrů položek.
Místo plnění u položky předmětu: neuvedeno (místo plnění je uvedeno společně pro
předmět VZ)
2.3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je: od 7.6.2021 do 2.7.2021
Hlavní místo plnění veřejné zakázky: Hlavní město Praha
Místo plnění veřejné zakázky:
Místem plnění je objekt Hradní stráže, Kanovnická 5, 119 06 Praha 1

3.

POŽADAVEK 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.
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4.

HODNOCENÍ NABÍDEK

4.1. Kritéria hodnocení
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu.
4.1.1. Podrobnosti kritérií hodnocení
Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim příslušejících
vah:
Číslo
Název kritéria
Jednotka Váha v %
Subkritéria
K001
Nabídková cena
100,00
NE
4.1.2. Subkritéria kritérií hodnocení
Kritérium hodnocení č. K001 - Nabídková cena se dále nedělí na subkritéria.
4.2.

Způsob hodnocení nabídek

4.2.1. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena s DPH.
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u tohoto kritéria je následující:
Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky
Výsledná bodová hodnota tohoto kritéria bude následně započtena do vzorce pro stanovení
výsledného pořadí nabídek.
4.3.

Způsob stanovení pořadí nabídek

Pořadí nabídek bude stanoveno na základě následujícího vzorce:
K001 * 1

5.

TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

5.1.

Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 31.5.2021 09:00. Podáním nabídky se rozumí
doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
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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.
Zadavatel upozorňuje, že dodavatel bude vkládat do nabídkového formuláře kromě
dokumentů také číselné hodnoty u číselných kritérií (případně další informace, které si
zadavatel vyhradil).
Nabídku je dodavatel povinen podat v souladu se zadávacími podmínkami v českém jazyce.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel
postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídky,
v jiné veličině či formě než zadavatel požadoval.
6.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se bude konat dne 31.5.2021 od 09:00.
7.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU POSTUPU

7.1.

Další specifikace

1.k nabídce přiložte Čestné prohlášení - o splnění podmínky základní způsobilosti podle § 74
písm. a až d, zákona 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek - možno přizpůsobit vzor v
příloze
2.v přiloženém návrhu smlouvy doplňte údaje (žlutě vyznačená pole, přílohu) a podepsaný
zašlete zpět jako přílohu nabídky. Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí se zněním
návrhu smlouvy zpracované zadavatelem, a že jej akceptuje.
3.Do přílohy nabídky uveďte parametry, technický popis, pří. vyobrazení nabízeného
materiálu
7.2.

Variantní řešení nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
7.3.

Další informace technické povahy

Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního
elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.
7.4.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před
koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace přes systém NEN. Zadavatel nebude obdobně dle § 211 odst. 3 ZZVZ
odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než v elektronické podobě, tedy na písemné
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dotazy podané např. osobně na podatelně zadavatele nebo zaslané jinými než elektronickými
prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat vysvětlení na telefonické dotazy.
Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních
dnů od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek) a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna v systému
NEN.
7.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo
• změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty
pro podání nabídek;
• kdykoli zrušit zadávací postup bez uvedení důvodu;
• vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího postupu;
• neuzavřít smlouvu s dodavatelem;
• odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil;
• neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí
ve výběrovém řízení;
• odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím systému NEN;
• rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele;
• uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele;

Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele ve výběrovém řízení
jdou k tíži dodavatele.
20.5.2021
Za správnost vyhotovení: Lukáš Bouma, Hradní stráž/859500
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