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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S
UVEŘEJNĚNÍM

zadavatel:

ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou - předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem – člen představenstva

název zakázky:

Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.

evid. č. zakázky:

644730

evid. č. zadavatele:

325/16/OCN

1. Preambule
Úmyslem zadavatele je zadat podlimitní zakázku na služby, jejímž předmětem je uzavření smlouvy
s jedním uchazečem na provádění činností a prací, včetně dodávek dílů a komponent, spojených
s pořízením systému evidence vozidel u vjezdů do skladů PHM zadavatele v lokalitách v České
republice.
Tato zakázka je s ohledem na stanovení předpokládané hodnoty této zakázky zadavatelem zadávána
postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení
výběrového řízení (dále též jen „zákon“) v souladu s § 29 zákona s využitím jednacího řízení
s uveřejněním.
Zadavatel tímto vyzývá dle § 29 odst. 4 zákona všechny zájemce, jež podali zadavateli v řádném termínu
žádosti o účast v předmětném výběrovém řízení a splnili kvalifikační předpoklady dané zadávacími
podmínkami v kvalifikační dokumentaci č. 217/16/OCN ze dne 22. 8. 2016, k podání nabídky.

2. Kontaktní osoby
ve věci výběrového řízení : Ing. Pavel Ševčík – Odbor centrálního nákupu ČEPRO, a.s.
tel.: 221 968 247, 739 240 286, pavel.sevcik@ceproas.cz

3. Informace o druhu a předmětu zakázky
3.1 Název zakázky:

„Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.“
3.2 Klasifikace předmětu zakázky: společný slovník pro zakázky:
CPV - kódy : 35120000 – 1 – Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení
35125300 – 2 – Bezpečnostní kamery
3.3 Předmět zakázky:
Předmětem této zakázky je komplexní dodávka nového automatizovaného systému evidence vozidel u
vjezdů na sklady PHM zadavatele v rámci České republiky (Třemošná, Smyslov, Hněvice, Cerekvice,
Šlapanov, Loukov, Mstětice, Střelice, Hájek, Bělčice, Včelná, Klobouky u Brna a Sedlnice), včetně
oživení systému v rozsahu dle čl. 6 zadávací dokumentace (ZD).

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do : 15. 11. 2016 do 11´00 hod.
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7.
Nabídka musí být podána v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky
„Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.“ a slovy „NEOTVÍRAT“.
Na obálce bude rovněž uvedena adresa uchazeče, na niž je možné případně zaslat oznámení, ve kterém
zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

5. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace, spolu s touto Výzvou pro podání nabídek, včetně všech nezbytných příloh, je
uveřejněna a přístupna na profilu zadavatele https://zakazky.ceproas.cz/ pod číslem 325/16/OCN.

6. Počet uchazečů, s nimiž bude jednáno o nabídkách
Zadavatel tímto dle § 29 odst. 4 písm. f) oznamuje, že bude jednat se všemi uchazeči, jež podají dle této
Výzvy k podání nabídek v řádném termínu pro jejich podání nabídku v listinné podobě do sídla
zadavatele.

7. Údaje o hodnotících kritériích
Hodnotícím kritériem je dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona zadavatelem stanovena ekonomická výhodnost
nabídek s třemi dílčími hodnotícími kritérii:
-

celková nabídková cena za systém evidence vozidel za všechny sklady PHM …………………. 60 %

-

technická úroveň systému ……………………………………………………… …………………..… 30 %

-

záruka a záruční servis ……………………………………………………………………………….….10 %
Podrobnosti k hodnocení nabídek jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

V Praze dne : 12.10.2016

……………….………………
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

……………………………..…
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

