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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

Č.j. : PPR-34679-3/ČJ-2020-990656

Název zakázky:

Mobilní telefony (3)

Název projektu

-----------------------------------------------------------------

Financování

100 % ze státního rozpočtu ČR

Předmět zakázky

Dodání mobilních telefonů pro potřeby členů projektových
týmů spadajících do programu eu-INIS

Datum vyhlášení zakázky:

19. 11. 2020

Název zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo zadavatele:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele, její telefon a emailová adresa:

plk. Mgr. Pavel Osvald
ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby
Policejního prezidia ČR

IČO zadavatele:

00007064

DIČ zadavatele:

CZ00007064

Bankovní spojení zadavatele: Česká národní banka
Lhůta pro podávání nabídek:

30. 11. 2020 do 09:00 hodin

Termín otevírání obálek:

Ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

1

Předmětem veřejné zakázky je nákup mobilních telefonů
pro potřeby členů projektových týmů spadajících do
programu eu-INIS .
Specifikace a rozsah předmětu plnění Veřejné zakázky je
uveden v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek.
Popis předmětu zakázky:

V případě, že je u některých položek předmětu plnění
využit odkaz na konkrétní výrobek. Zadavatel dle dikce
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ust. § 89 odst. 6),
samozřejmě povoluje možnost nabídnout výrobek
rovnocenný, ale je bezpodmínečně nutné dodržet
veškerou uvedenou technickou specifikaci.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Předpokládaná hodnota:

360 000,- Kč bez DPH

Termín plnění:

Nejpozději do 14 dnů od účinnosti Kupní smlouvy

Místo plnění (dodání)
předmětu VZ:

Bubenečská 20, Praha 6

Kritéria hodnocení:

Ekonomická výhodnost na základě nejnižší nabídkové
ceny

Požadavky na prokázání
kvalifikačních předpokladů
dodavatele:

Dodavatel předloží:
 kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v
něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán;
 kopii dokladu o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky,
zejména
doklad
prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
 seznam minimálně tří (3) dohotovených
posledních zakázek se stejným nebo
obdobným předmětem plnění v souhrnné
hodnotě 500 000,- Kč s DPH za všechny
zakázky za poslední tři (3) roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení
objednatele a doby jejich poskytnutí.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele:

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Způsob pro podání nabídky:

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být
podány pouze elektronicky prostřednictvím Národního
elektronického
nástroje
(dále
jen
„NEN“)
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https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.
Podrobné instrukce na požadavky a podmínky pro podání
nabídky elektronickými prostředky prostřednictvím
elektronického nástroje NEN jsou dostupné pod
odkazem: https://nen.nipez.cz v sekci „Uživatelské
příručky“.
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a
elektronický podpis v aplikaci NEN najde dodavatel na
adrese https://nen.nipez.cz na úvodní straně „Ověření
kompatibility mého zařízení“.

Způsob zpracování
nabídkové ceny:

Požadovaný jazyk nabídky:

Další požadavky na
zpracování nabídky:

Další podmínky:

Dodavatel doplní požadované údaje do závazného
návrhu Smlouvy, který je uveden v příloze č. 1 této Výzvy
k podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo o
konečném znění Smlouvy dále jednat a vyžadovat její
upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv
závazných podmínek stanovených ve Výzvě.
Dodavatel uvede:
 cenu u jednotlivých položek předmětu plnění,
v korunách českých s DPH a celkovou cenu
za položku s DPH vyplněním tabulky v příloze
č. 2 této Výzvy, do které dodavatel zahrne
veškeré náklady na plnění zakázky.
 cenu za celý předmět plnění v korunách
českých bez DPH, sazbu DPH v % a cenu
s DPH vyplněním tabulky v příloze č. 2 této
Výzvy, do které dodavatel zahrne veškeré
náklady na plnění zakázky.
Celková nabídková cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná.
český jazyk
Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že
zadavatel
poté,
co
bude
uzavřena
Smlouva
s dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku,
zveřejní
na
webových
stránkách
https://nen.nipez.cz/ a v Registru smluv uzavřenou
Smlouvu s vítězným dodavatelem a vyslovuje s výše
uvedeným souhlas.
Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů při účasti ve
veřejné zakázce.
Pověří-li dodavatel zastupováním na základě plné moci
jinou osobu, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí
udělených tomuto zástupci musí být nedílnou součástí
nabídky.
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Zadávací řízení se řídí:

§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen zákon), přičemž na
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona.

Přílohy

Příloha č.1 - Návrh Kupní smlouvy
Příloha č.2 - Specifikace předmětu plnění a cenová
nabídka
Příloha č.3 - Obchodní podmínky Koupě 01-18

Podpis zadavatele:

plk. Mgr. Pavel Osvald
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