Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637
760 01 Zlín
Zlín 12. května 2017
Počet listů: 2
Přílohy: 3/13
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu

Otevřené řízení
Číslo zakázky

Č. j. KRPZ-26214-4/ČJ-2017-1500VZ-NOV

Název zakázky:

KŘP Zlk - ÚO Vsetín, Hlásenka 1516 - rekonstrukce parkovacích
ploch a vybudování přístřešku pro SDP

Předmět zakázky
(služba, dodávka nebo
stavební práce):

Stavební práce

Datum vyhlášení
zakázky:

15. května 2017
Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_36.html

Název zadavatele:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo zadavatele:

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín

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

Ing. Jiří Forman
Vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
tel. 974 661 590, 724 953 902
e-mailová adresa: krpz.osnm.podatelna@pcr.cz

IČO zadavatele:

72052767

DIČ zadavatele:

CZ72052767

Jméno, případně
jména, a příjmení
kontaktní osoby
zadavatele ve věci
zakázky, její telefon
a e-mailová adresa:

Zbyněk Novotný, tel. 974 662 673
e-mailová adresa: krpz.ovz.podatelna@pcr.cz
Do 18. 5. 2017 15:00 hod. je možné se telefonicky závazně
přihlásit na prohlídku místa plnění!
Kontaktní osoba: Ing. Roman Mikulička, tel. 974 661 594,
mob. 725 389 825

Lhůta pro podávání
nabídek:

25. května 2017 do 9:00 hod.

Místo pro podávání
nabídek:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,
J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín

Termín a místo
otevírání obálek:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,
J. A. Bati 5367, 760 01 Zlín, zasedací místnost 2. NP,
termín 25. května 2017 v 9:00 hod.
-

Popis předmětu
zakázky:

Nabídka bude zpracována dle předloženého výkazu výměr,
součástí ceny jsou veškeré, v předběžném výkazu výměr i
neuvedené práce zhotovitele, nutné k provedení předmětu díla
bez vad a nedodělků, součástí ceny je i zajištění veškerých
nezbytných stavebně technických průzkumů nutných pro řádné
provedení a dokončení díla

- Záruka na práce 60 měsíců
- Prohlídka místa plnění dle dohody
- Další podmínky budou specifikovány v zadávací dokumentaci
Lhůta dodání / časový
Předpokládaný termín:
harmonogram plnění /
do 30. 11. 2017
doba trvání zakázky:
Místo dodání / převzetí
Územní odbor PČR Vsetín, ul. Hlásenka 1516, 755 23 Vsetín
plnění:

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena v Kč
Určení výsledného pořadí shodných nabídek: losem
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v uzavřené
obálce na adresu:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637
760 01 Zlín

Požadavek na
písemnou formu
nabídky:

Požadavky na
prokázání kvalifikace
dodavatele:

S označeným nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – KŘP Zlk - ÚO
Vsetín, Hlásenka 1516 - rekonstrukce parkovacích ploch
a vybudování přístřešku pro SDP“ - NEOTVÍRAT !
Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na
nosiči dat (CD), (textové dokumenty ve formátu PDF anebo DOC a
oceněný výkaz výměr v editovatelném formátu). Zadavatel
doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a
názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Při podání nabídky poštou se za datum doručení nabídky považuje
datum převzetí zásilky zadavatelem.
• 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)
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•
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
účastníka:
Požadovaný jazyk
nabídky:

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. živnostenský
list)

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon a e-mailovou adresu (Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list).
Jazyk český
Obsah nabídky:

Další požadavky na
zpracování 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)

•

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. živnostenský
list)

•

Vyplněný krycí list (viz Příloha č. 1) podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem účastníka.

•

Závazný návrh smlouvy (viz Příloha č. 2) podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka

•

Vyplněný výkaz výměr (viz Příloha č. 3)

Zadávací lhůta:
Lhůta, po kterou je účastníka svojí nabídkou vázán, je stanovena na
30 kalendářních dní a začíná běžet první den následující po dni
skončení lhůty pro podání nabídek.
Účastníkovi, jehož nabídka je vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po
kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy,
nejdéle však o 30 dnů.
Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel
poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal
nejvhodnější
nabídku,
zveřejní
na
profilu
zadavatele
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_36.html
uzavřenou
smlouvu a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Jiné požadavky
zadavatele na plnění
veřejné zakázky

a) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého
rozsahu.
b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
c) Zadavatel si vyhradil právo změnit podmínky této veřejné
zakázky malého rozsahu do konce lhůty podání nabídek.
d) Zájemcům ani účastníkům nevzniká vůči zadavateli jakýkoliv
nárok, např. na přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, na
podání námitek proti rozhodnutí zadavatele, apod.
e) Účastník nemá právo na úhradu nákladů při účasti ve veřejné
zakázce.
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f)

Pověří-li účastník zastupováním na základě plné moci jinou
osobu, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí udělených
tomuto zástupci, bude nedílnou součástí nabídky.
g) Účastník má právo písemně požádat zadavatele o poskytnutí
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečnou
informaci může zadavatele poskytnout i bez předchozí žádosti.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku
účastníka, odešle zadavatel současně všem zájemcům, které
vyzval k podání nabídky, případně i jiným zájemcům, kteří jsou
mu známi (např. požádali o zadávací podmínky). Zároveň
uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým
uveřejnil výzvu k podání nabídek.

§ 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
Zadávací řízení se řídí: přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace

Za správnost
vyhotovení:

Zbyněk Novotný
Odbor veřejných zakázek

Podpis zadavatele:

Ing. Jiří Forman
Vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

podepsal
Ing. Zbyněk Digitálně
Ing. Zbyněk Novotný
2017.05.15
Novotný Datum:
09:07:36 +02'00'
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