ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

0524 V 5
Naše značka
24834/2012-900000-010

Věc:

Vyřizuje / linka
Mgr. Řehořová/261332530

Datum
29.6.2012

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

V souladu s ustanoveními § 38 a § 39 odst. 3 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání
splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné zakázce:

„Stejnokroj pánský a dámský“
Vymezení a předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stejnokrojů pánských a dámských zadavateli v letech
2012-2015 podle technické specifikace vč. popisu jednotlivých součástek - viz příloha č. 2 této
zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace, vč. příloh, je nedílnou součástí této výzvy jako její příloha.
Nabídka musí být v souladu s uvedeným předmětem veřejné zakázky. V případě nesplnění
zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování dle § 76 odst. 1 zákona.
Předpokládaná celková cena zakázky:
3.255.999,- Kč bez DPH / 3.907.198,80Kč včetně DPH
Vyplněný návrh kupní smlouvy bude součástí nabídky.
I.

Identifikační údaje zadavatele:
Česká republika – Generální ředitelství cel
Budějovická 7,

140 96 Praha 4
IČ: 712 14 011

II.

Doba a místo plnění veřejné zakázky
a) Doba plnění: 2012-2015. Dodání stanoveného ročního objemu zboží pro rok
2012 se uskuteční ve lhůtě do 30.11.2012. Dále vždy po předchozí dohodě,
konečný termín dodávky zboží bude vždy nejpozději do 30.11. běžného roku.
b) Místo plnění: Centrální výstrojní sklad GŘC – Technický objekt, Praha 4,
Budějovická 7.

III.

IV.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele
v Čl. VIII Zadávací dokumentace.

jsou

stanoveny

Požadavky na způsob zpracování nabídky vč. nabídkové ceny:
Nabídková cena bez DPH a včetně DPH způsobem požadovaným v Zadávací
dokumentaci.

V.

Místo a lhůta pro předložení nabídky:
Nabídku předložte písemně nejpozději do 24.7.2012 do 12:00 hodin.
Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy a krycí list.

VI.

Termín a místo otevírání obálek:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25.07.2012 v 10:00 hodin v budově
Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.
Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je dne 25.07.2012 v 9:55 hodin v hale
u hlavní vrátnice budovy GŘC.

VII.

Další podmínky zadavatele
Osoba/y účastnící se jednání o veřejné zakázce prokáže/í oprávnění jednat jménem
uchazeče.
Oprávnění jednat jménem uchazeče se prokazuje příslušným výpisem z obchodního
rejstříku nebo plnou mocí udělenou statutárním orgánem uchazeče.
Uchazeči nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto řízení.

VIII. Zadávací dokumentace:
(1) Zadávací
dokumentace
je
k dispozici
na
profilu
zadavatele
https://www.softender.cz/grc/detail/CELNISPRAVA,
případně
bude
dodavatelům vydávána na základě žádosti. Žádost musí být písemná (též
v elektronické podobě – e-mailová adresa: podatelna@cs.mfcr.cz,) s náležitostmi
podle Vyhlášky č. 9/2011 Sb., v platném znění, kterou se stanoví bližší
požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické
úkony při zadávání veřejných zakázek).

(2) V žádosti jsou uvedeny identifikační údaje uchazeče – obchodní firma/jméno,
sídlo/místo podnikání, telefonní spojení, FAX, e-mail. Tento požadavek
zadavatele je v souladu s § 49 zákona z důvodu poskytnutí dodatečných
informací k zadávací dokumentaci.
……………………………………….
Ing. Jiří Hammer v.r.
zadavatel a ředitel sekce ekonomiky a informatiky

