VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Název zakázky:
Zařízení pro zkoušky neshořelých zbytků prachu včetně příslušenství
Zařízení pro zkoušky citlivosti ze spodní meze včetně příslušenství

Zadavatel:
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
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1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
708 44 844
Ing. Milan Kukla – Pověřen řízením úřadu

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Martina Krajčová
+420 284 081 823
krajcova@cuzzs.cz

2. Druh veřejné zakázky
Dodávka zboží:
1. Zařízení pro zkoušky neshořelých zbytků prachu včetně příslušenství
2. Zařízení pro zkoušky citlivosti ze spodní meze včetně příslušenství
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná a zároveň nejvyšší možná hodnota je 100.000,- Kč včetně DPH za jedno zařízení.
Celkem za obě zařízení je maximální možná hodnota veřejné zakázky 200.000,- Kč včetně DPH.
4. Popis (specifikace) předmětu zakázky
Viz. Příloha, která je součástí zadávací dokumentace:
Zařízení pro zkoušky neshořelých zbytků prachu – článek normy 5.7, FprEN 16264:2013 (str. 30-38)
Zařízení pro zkoušky citlivosti ze spodní meze – článek normy 5.11, FprEN 16264:2013 (str. 41-45)

5. Povinné součásti nabídky
Identifikace dodavatele (obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ, telefon, číslo účtu a bankovní spojení,
uvedení kontaktní osoby).
Nabídková cena dle článku 6 musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče.
Doklady nezbytné pro prokázání kvalifikačních předpokladů dle článku 7.
6. Nabídková cena
Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a v Kč s DPH.
Platba za zboží proběhne po jeho dodávce, splatnost bude činit minimálně 14 dní.
Zadavatel neposkytuje finanční zálohy.
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7. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
7.1. Základní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč doloží v čestném prohlášení (podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat), které není
starší 90 dní, že:
společnost není v likvidaci,
nebyl proti ní vyhlášen v posledních 3 letech konkurs
nemá daňové nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění vůči FÚ
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč ve své nabídce předloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního nebo živnostenského
rejstříku) vztahující se k předmětu veřejné zakázky.
Lze být předloženo v kopii.
8. Způsob hodnocení nabídek
Pro hodnocení nabídek zájemců stanovil zadavatel hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.
Hodnoceny budou pouze takové nabídky, které budou úplné a v souladu s touto zadávací
dokumentací.
9. Dodací a servisní podmínky
Je požadováno, aby byl návod k obsluze dodán také v elektronické podobě.
Za součást dodávky považujeme rovněž montáž, instalační validace, zaškolení personálu, doložení
správné funkčnosti přístroje a potvrzení záručního listu.
Uchazeč musí zajišťovat záruční i pozáruční servis dodaného přístroje.
Je požadována dodací doba maximálně 6 týdnů.
Je požadována záruční lhůta minimálně 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí zařízení.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou zadavatel nemohl zařízení řádně používat pro vady, za které
dodavatel odpovídá. Veškeré náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese
uchazeč.
Minimální doba, po kterou budou dostupné náhradní díly a pozáruční servis musí být alespoň 10 let
od skončení záruční doby. Je požadováno, aby servisní technik uchazeče byl vyškolen výrobcem.
Náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese uchazeč.
Součástí servisních podmínek během záruční doby je i bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, validací ve lhůtách předepsaných výrobcem, minimálně však 1x ročně na vyzvání
kupujícího.
Zadavatel požaduje splnění následujících servisních podmínek:
Nástup technika a odstranění závady bez použití náhradních dílů do 48 hodin od nahlášení poruchy a
do 10 dnů při použití náhradních dílů.
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10. Zadávací lhůta
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dní od jejího podání.
11. Termín podání nabídek
Předpokládané zahájení:
Předpokládané ukončení:

08. 07. 2013 – 12:00
31. 07. 2013 – 12:00

Smluvní termíny realizace veřejné zakázky jsou pro uchazeče závazné. Zadavatel si vyhrazuje právo
jednostranně posunout nebo odložit začátek realizace projektu s ohledem na své provozní a
organizační potřeby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování
projektu změnit jeho rozsah nebo prodloužit splatnost faktur.
Uchazeč bude vyrozuměn o konečném výsledku.
12. Dodatečné informace
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a odmítnout všechny
předložené nabídky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy současně s
překladem do českého jazyka.
Doklady, veřejnoprávní certifikáty, rozhodnutí, osvědčení a certifikáty, které se vztahují k předmětu
plnění, musí být součástí nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění
veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a
vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky.
Uchazeč výslovně uvede v nabídce, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného
smluvního vztahu (vč. kupní smlouvy) a též že souhlasí se zveřejněním výsledků zadávacího řízení, na
internetových stránkách zadavatele.
Předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny.
Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění,
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel poskytovateli písemně
zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen
daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
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13. Způsob a místo pro podávání nabídky
Nabídky se podávají osobně (po-čt od 8:00 do 15:00, pá od 8:00 do 11:00) nebo doporučeně poštou v
písemné formě, v uzavřených obálkách a zřetelně označených:
Veřejná zakázka
Zařízení pro zkoušky neshořelých zbytků prachu
Zařízení pro zkoušky citlivosti ze spodní meze
Neotvírat
Obálky musí být zabezpečeny proti otevření (např. v místě uzavření přelepeny páskou s razítkem či
podpisem uchazeče).
Adresa pro podání nabídek je: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3

Příloha: FprEN 16264:2013 Other pyrotechnic articles — Cartridges for powder actuated tools

V Praze dne 1. 7. 2013
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