PCR03ETRpo85421031
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odbor veřejných zakázek

Č. j. KRPP-92136-6/ČJ-2021-0300VZ

Plzeň 3.srpna 2021
Počet listů: 3
Přílohy: 3/13+PD

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

KRPP-92136/ČJ-2021-0300VZ

Název zakázky:

Odstranění vlhkosti – sanační práce – Slovanská alej 26

Předmět zakázky :

stavební práce

Datum vyhlášení zakázky:

Dnem uveřejnění výzvy

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

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje, zastoupená plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku Krajského ředitelství
Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Petr Koželuh
vedoucí OPÚM
KŘP Plzeňského kraje
tel. 974 322 242
Petr.Kozeluh@pcr.cz
75151529

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

CZ75151529

Místo pro podávání nabídek:

Plzeň, Nádražní 2, 306 28 Plzeň

Termín otevírání obálek:

po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Popis předmětu zakázky:

Předmětem je provedení sanačních prací dle projektu –

Bc. Marcela Barochová
974 322 719
krpp.ovz@pcr.cz
26.8.2021 do 9.00hod.

Nádražní 2
306 28 Plzeň

Tel.: 974 322 251
Fax: 974 321 218
Email: krpp.sekretariat.reditele@pcr.cz
ID DS: 5ixai69

dále viz. Příloha č. 1 – Specifikace.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne:
dne 17.8. 2021 v 10.00hod. v objektu KŘP PK,
Slovanská alej 26, Plzeň.
Prohlídka místa plnění není povinná a uskuteční se
pouze na základě předchozího kontaktu paní Bc.
Marcely Barochové tel. 974 322 719, mob.602 127 186,
e-mail: marcela.barochova@pcr.cz nebo Petra
Koželuha, e-mail: Petr.Kozeluh@pcr.cz; tel. 974 322 242
v termínu do 16.8.2021 do 15.00 hod.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude v uvedeném
termínu a čase u hlavního vchodu do budovy.
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

2 711 893,62 Kč

Lhůta dodání/časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:

do konce listopadu 2021

Místo dodání / převzetí
plnění:

Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
Slovanská alej 26, Plzeň.

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán, ne starší 90 dnů (prostá kopie)
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání
(živnostenské oprávnění nebo licence odpovídající
předmětu veřejné zakázky)
Účastník ve své nabídce vyplní identifikační údaje do
návrhu smlouvy
Nabídka
bude
doručena
doporučenou
poštou
prostřednictvím České pošty nebo jiného
držitele
licence
na doručování zásilek, popř. osobně
v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30hod.
na adresu Krajského ředitelství policie Plzeňského
kraje, odbor veřejných zakázek, Nádražní 2, 306 28
Plzeň.
Nabídka bude v písemné formě, v uzavřené obálce
označené „Nabídka – Sanace , Plzeň Slovanská alej NEOTEVÍRAT“. Obálku je nutné označit kontaktní
adresou účastníka. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka.
Za datum doručení nabídky účastníka se považuje
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datum převzetí zásilky zadavatelem.
Nebo lze nabídku podat elektronicky, prostřednictvím
Národního elektronického nástroje ( NEN) v dané lhůtě
Požadovaný jazyk nabídky:

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky a požadavky
zadavatele:

Zadávací řízení se řídí:

Přílohy

Podpis zadavatele:

Jazyk český
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejících
s plněním
zakázky,
a
to
po
dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
1. Součástí nabídky bude účastníkem doplněný
návrh smlouvy, který bude podepsán osobou
oprávněnou a položkový rozpočet.
a) zadavatel nepřipouští variantní řešení;
b) zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout
nabídky, podmínky zakázky změnit nebo ji
zrušit;
c) účastníkovi nevzniká nárok v souvislosti
s podáním nabídky na kompenzaci nákladů
spojených s jejím zpracováním;
d) zadavatel se vyhrazuje právo upravit rozsah
předmětu plnění v závislosti na výši
přidělených rozpočtových prostředků;
e) účastníkovi musí akceptovat minimálně
podmínky uvedené v návrhu smlouvy.
Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že
zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva
s dodavatelem, který podal nejvhodnější
nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení
zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele
identifikační údaje všech dodavatelů, kteří
podali nabídku a informace o nabídkových
cenách těchto uchazečů
a vyslovuje
s výše uvedeným souhlas.
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, přičemž na zadávací řízení se
neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
- příloha č. 1 – Specifikace
- příloha č. 2 - projektová dokumentace
- příloha č. 3 – položkový rozpočet
- příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo
plk. Ing. Bc. Petr Nováček
náměstek ředitele pro ekonomiku

NOVÁČEK
Petr

Digitálně podepsal
NOVÁČEK Petr
Datum: 2021.08.03 13:28:58
+02'00'
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