VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, vyzývá
k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Nákup nábytku pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019“

1. ZADAVATEL
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový
pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Sídlo:

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

úřad,

Krajský

Kontaktní osoba:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro
Ústecký kraj
Zdeněk Větrovec, e-mail: z.vetrovec@spucr.cz

IČO / DIČ

01312774 / CZ 01312774

Internetová adresa profilu
zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz

ID Datové schránky:

z49per3

Č.j. / Spis. zn. VZMR:

SZ SPU 400531/2019 / SPU 400548/2019/508101/Vět.

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Zastoupený:

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu
ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky
označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní
pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo
„objednatel“.

2. PODROBNÉ
ZAKÁZKY

POŽADAVKY

ZADAVATELE

NA

PŘEDMĚT

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Specifikace a rozsah požadovaného plnění: dodání kancelářského nábytku pro Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj uvedeného v příloze č. 3 Specifikace dodávky.

2.2 DOBA PLNĚNÍ
Předpokládaný termín dodání: od 01.11.2019 do 25.11.2019
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2.3

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem dodání je: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota zakázky: 84 809 Kč bez DPH.
Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky ve výši 84 809 Kč bez DPH (102 619 Kč s DPH) jako maximální
částku, kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená
nedodržení výběrových podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI
Zadavatel v rámci nabídky nepožaduje prokázání způsobilosti.

4. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
4.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez
DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou (včetně
dopravy, balného atd.). V případě uzavření objednávky na plnění předmětu zakázky bude
cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.

4.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh objednávky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli.
Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 5
prosince příslušného roku.

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
•

ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší
nabídkovou cenu.
Stejná výše nabídkové ceny
V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato
situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude
vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn.
dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a
zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a
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prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí
dokumentace k výběrovému řízení.

6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí 25.10.2019 v 09:00 hodin.
Nabídky musí být doručeny na podatelnu Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký
kraj na adrese: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice, a to v pracovních dnech od 08:00
hodin do 14:00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek, v poslední den lhůty do 09:00
hod.
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla
nabídky, data a hodiny doručení.

7. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ

NABÍDKY
7.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále v písemné podobě,
v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.
„Nákup nábytku pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019“
a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky
účastníka výběrového řízení.

7.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:






Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém
jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro
podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
Nabídka musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele
v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku
či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém
případě součástí nabídky).
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím
členěním:
o Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno
pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové
nabídkové ceny) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
o Vyplněný a podepsaný návrh objednávky (název, sídlo a IČO dodavatele,
nabídková cena) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 2;
o Vyplněná Specifikace dodávky (typ konkrétního zboží, nabídkové ceny) dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 3;
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8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust.
§ 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení
dle citovaného zákona.

8.1 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY
1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu
nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na
jakékoliv náhrady.
3. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude
u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt
osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv
a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších
práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a
účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu
trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít
objednávku je: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
5. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Zdeněk
Větrovec, tel: 606641183, e-mail: z.vetrovec@spucr.cz

V Teplicích dne 16.10.2019

………………………………………
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Návrh objednávky
Příloha č. 3 - Specifikace dodávky
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