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
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Pavel Širák
Kontaktní osoba: Markéta Pinkavová
tel.: +420 973428288
email: pinkavovam@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:

Chrániče sluchu zátkový (špunty)
Veřejná zakázka na dodávky
N006/21/V00013380
Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva
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2.2.

Předmět veřejné zakázky

Stručný popis předmětu VZ:
Předmětem této VZMR je nákup chráničů sluchu zátkových (špuntů), které jsou určeny k
zabezpečení výcviku v poli, kde slouží jako mobilní místa velení. Dodávka bude
účastníkem realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými v Návrhu Kupní
smlouvy.
Položky předmětu:
Název
položky
Chránič
sluchu
zátkový
(špunty)

Kód z
NIPEZ

Název z
NIPEZ

18143000-3

Ochranné
vybavení

Kód z CPV

Název z
CPV

Množství

18143000-3

Ochranné
vybavení

1 500,00

Měrná
jednotka/Vlastní
jednotka
pár

Bližší specifikace předmětu VZ:
Název položky: Chránič sluchu zátkový (špunty)
Stručný popis položky:
- jednorázové špunty
- útlum zvuku min. 36 dB
- materiál: viskoelastická pěna
- certifikace: EN 352-2
- baleno samostatně v párech
2.3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je: 30.7.2021
Hlavní místo plnění veřejné zakázky: Olomoucký kraj
Místo plnění veřejné zakázky:
Vojenský útvar 3255, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou
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.
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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.

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.
4.1.3. Další informace u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Nejnižší nabídková cena
V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné
pořadí, to znamená obdržení nabídek se shodnými nabídkovými cenami, bude veřejná
zakázka zrušena.
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
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Dle nejnižší nabídkové ceny při splnění podmínek zadání.
Pořadí nabídek bude 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.
Pořadí nabídek bude stanoveno na základě následujícího vzorce:
K001 * 1
5.

KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilost podle § 74
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu z
SKD prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.
Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů. Doklady ne starší 3 měsíců.
§ 77 odst. 1 - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán § 77 odst. 2 písm. a) - doklad o oprávnění k podnikání v
rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel provede ověření platnosti dokladů z veřejně dostupných zdrojů před podpisem
smlouvy.
6.

TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

6.1.

Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 7.6.2021 07:00. 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.
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.
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7.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se bude konat dne 7.6.2021 od 07:00.
8.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU POSTUPU

8.1.

Variantní řešení nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
8.2.

Další informace technické povahy

Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního
elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.
8.3.

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
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.
8.4.

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;

8.5.

Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Obchodní podmínky zadavatel stanovil v návrhu smlouvy, který předkládá jako součást
zadávací dokumentace. Dodavatel do návrhu smlouvy doplní své údaje. Dodavatelem
upravený návrh smlouvy předloží zadavateli v nabídce.
Návrh kupní smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení
v nabídce doloží doplněný návrh kupní smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami
veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím doloženou nabídkou. V návrhu kupní smlouvy
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doplní především informace o dodavateli, přesné názvy zboží, celkovou cenu, další údaje a
podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace (podepsaný návrh smlouvy
oprávněnou osobou). Návrh kupní smlouvy je přílohou výzvy, zadávací dokumentace k
podání nabídky.
Dodavatelem upravený návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných
právních předpisů vztahujících se k provádění této veřejné zakázky
8.6.

Další specifikace

Při zadání VZ malého rozsahu stanoví zadávající v zadávacích podmínkách pro podání
stížností účastníků zadávacího řízení z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo
postupem při vyhodnocování veřejných zakázek lhůtu 3 pracovních dnů, která se počítá ode
dne vyhlášení veřejné zakázky, a lhůtu 3 pracovních dnů, která se počítá ode dne uveřejnění
vyhodnocení veřejné zakázky. V případě podání stížnosti na postup zadavatele při zadávání
veřejné zakázky malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje rozhoduje o
podaných stížnostech zadávající ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Jestliže
zadávající stížnost odmítá, upozorní účastníka zadávacího řízení o možnosti odvolat se proti
tomuto rozhodnutí k Oddělení dohledu nad veřejnými zakázkami SPI MO (oda@army.cz), a
to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí stěžovateli. Ostatní viz. VOP.
Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele ve výběrovém řízení
jdou k tíži dodavatele.
Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele ve výběrovém řízení
jdou k tíži dodavatele.
27.5.2021
Za správnost vyhotovení: Markéta Pinkavová, AKIS Centrum nasaditelných systémů Lipník
nad Bečvou/325505
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