POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek

KRPT-58239-3/ČJ-2016-0700VZ

Ostrava 29. března 2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – zjednodušené podlimitní řízení
Číslo zakázky:
Název zakázky:

KRPT-58239/ČJ-2016-0700VZ
Forenzní kity pro izolaci a kvantifikaci DNA na přístroji ROTOR - GENE
Q 5PLEX PLATFORM

Předmět zakázky:

Dodávka

Datum vyhlášení
zakázky:

29. března 2016

Název zadavatele:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo zadavatele:
Jméno, případně
jména, a příjmení
osoby oprávněné
jednat jménem
zadavatele
IČO zadavatele:

30. dubna 24, 728 99 Ostrava

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

plk. Ing. Tomáš Rychtar
náměstek ředitele pro ekonomiku
75151502
CZ75151502
Petr Boček
tel: 974 721 630, 606 062 456
e-mail: petr.bocek@pcr.cz

Do 18. dubna 2016 do 09:00 hod.
Poštou: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
Odbor veřejných zakázek, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava 1

Místo pro podávání
nabídek:

Osobně na adresu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
Odbor veřejných zakázek, Husovo náměstí 2, 728 99 Ostrava 1

30. dubna 24
728 99 Ostrava 1

Tel.: +420 974 721 670
Fax: +420 974 721 916

Osobně lze nabídku podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00
hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.
18. dubna 2016 v 09:00 hodin, Husovo náměstí 2, Ostrava
Termín a místo
otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami bude veřejné. Dle § 71 odst. 6 zákona mají
uchazeči, kteří podají nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, právo
zúčastnit se otevírání obálek. Za každého zájemce se může z kapacitních
důvodů zúčastnit max. 1 zástupce.
Nákup tohoto materiálu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Popis předmětu
zakázky:

Předpokládaná
hodnota zakázky v Kč
(bez DPH):
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění /
doba trvání zakázky:
Zadávací lhůta:

Investigator Quantiplex HYres (200) - kat.č.- 387116
QIAamp DNA Mini Kit (250) - kat.č.- 51306
Investigator ESSplex SE QS Kit (400) - kat.č.- 381577
DNA Size Standard 550 (BTO) (100) - kat.č.- 386015
Rotor-Disc Heat Sealing Film (60) - kat.č.- 981601
Rotor-Disc 100 (30) - kat.č.- 981311
50 µl conductive filtr tips (960 ks) - kat.č.- 990512

- 100 ks
- 30 ks
- 13 ks
- 15 ks
1 ks
2 ks
- 15 ks

2.971.000,- Kč
Dodávka zboží bude rozdělena do 3-4 etap v rozmezí od dubna 2016 do
31. 12. 2017, podle potřeb kupujícího a bude avizována dílčí
objednávkou.
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami
vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je
stanovena zadavatelem na 30 kalendářních dnů.

Místo dodání /
převzetí plnění:

Policie ČR – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje OKTE Frýdek Místek - Bahno, ul. Frýdlantská, PSČ 738 01.

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena při splnění
dodání požadovaného specifického materiálu včetně dopravy
na OKTE ve Frýdku Místku -váha 100 %.
Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje:

Požadavky na
prokázání kvalifikace
dodavatele:

•

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

•

Profesní kvalifikační předpoklady § 54 písm. a) a b) zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží:
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidenci, pokud je v ní zapsán.
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

∙
∙

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů formou čestného
prohlášení - viz příloha č. 2.
Základní a profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Certifikátem vydaným
akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Uchazeč dále předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) -viz příloha
č. 2.
Zadavatel současně stanoví povinnost, že vybraný uchazeč, se kterým
bude uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace, platné ke dni podání nabídky. Doklady prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Požadavek na uvedení
Uchazeč ve své nabídce uvede identifikační údaje, kontaktní osobu ve věci
kontaktní osoby
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
uchazeče:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je
nabídka podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Obálka
s nabídkou uchazeče musí být opatřena na uzavření razítkem uchazeče,
Požadavek na
případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního
písemnou formu
zástupce, je-li právnickou osobou. Nabídka doručena zadavateli po
nabídky:
uvedené lhůtě se uchazeči nevrací. Nebude otevřena a zadavatel
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje očíslování všech
listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.
Požadovaný jazyk
Jazyk český
nabídky:
V nabídce uchazeč dále předloží:
doplněný Návrh kupní smlouvy (viz příloha č. 1) o požadované údaje a
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (§ 68 odst. 2
zákona). Uchazeči nejsou oprávněni smlouvu žádným způsobem měnit či
doplňovat o ustanovení, která by znevýhodňovala zadavatele, s výjimkou
těch částí, které zadavatel pro doplnění určil a označil.
Další požadavky na
zpracování nabídky:

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v českých korunách bez a včetně DPH za
jednotlivé položky a za celkovou zakázku včetně dopravy do místa dodání.
Nabídková cena bude pevně a závazně stanovena jako nejvýše přípustná
cena včetně všech nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Dále uchazeč předloží:
podle § 68 odst. 3 písm. a) zákona čestné prohlášení, jehož obsahem
bude seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (pokud žádný
ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3
letech nepracoval u zadavatele, uvede uchazeč tuto skutečnost formou
čestného prohlášení) - viz příloha č. 2.

podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona čestné prohlášení, jehož obsahem
bude v případě, že má dodavatel formu akciové společnosti, aktuální
seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % (pokud žádný z
akcionářů akciové společnosti nemá vyšší podíl akcií než 10 %, uvede
uchazeč tuto skutečnost formou čestného prohlášení) - viz příloha č. 2.
podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona prohlášení uchazeče o tom, že
neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštních právních
předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou - viz příloha č.
2.
∙
Nabídku požadujeme doručit v zalepené obálce se zřetelným označením
„SOUTĚŽ - Forenzní kity pro izolaci a kvantifikaci DNA na přístroji
ROTOR - GENE Q 5PLEX PLATFORM - NEOTVÍRAT“.
Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude
uzavřena kupní smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku,
zveřejní tuto smlouvu na webových stránkách www.zakazky.mvcr.cz
(Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje), přesná adresa profilu:
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_30.html (dále jen „Profil
zadavatele“), včetně dokumentů k této VZ, jejichž součástí budou mimo jiné
i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o
nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným
souhlas.


Zadávací řízení se
řídí:

Přílohy:

Podpis zadavatele:



§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem veřejné
zakázky, případně veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření
smlouvy.
Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.
náměstek ředitele pro ekonomiku

