VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Název veřejné zakázky:

Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Sídlem:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený:

Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy

IČO:

00020478

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Jiří Novák, oddělení veřejných zakázek

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html

Přímý odkaz na zakázku:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13341.html
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Česká republika – Ministerstvo zemědělství Vás v souladu s § 53 ZZVZ vyzývá k podání nabídky
v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plněné této VZ je zajištění bezpečnostních služeb v objektech zadavatele. Cílem realizace
bezpečnostní služby v objektech zadavatele jsou následující požadavky:
 chránit majetek a práva zadavatele, chránit životy, zdraví a práva zaměstnanců zadavatele
a osob, které se budou v objektu zadavatele oprávněně vyskytovat,
 preventivně působit, včas odhalovat a zabraňovat mimořádným situacím (požár, havárie
atd.),
 zabezpečit, aby požadavky zadavatele na udržení, zlepšení pracovního prostředí a klidu
k práci, byly naplňovány ve vysoké kvalitě,
 vytvářet (zabezpečit) reprezentativní a profesionální první kontakt s návštěvníky
a zaměstnanci v budovách Mze ve vysoké kvalitě.
Předmětem plnění je také dodávka technologie k připojení na pult centralizované ochrany (dále jen
„PCO“) uchazeče pro budovu na adrese Palánek 250/1, 682 01 Vyškov. Vybraný uchazeč bude pro
zadavatele zajišťovat provoz PCO po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky se zadavatel rozhodl neuveřejnit.
Práva, povinnosti či podmínky v této výzvě neuvedené se řídí zadávací dokumentací veřejné zakázky,
ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Zadávací dokumentace této veřejné zakázky je
k dispozici na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu (viz přímý odkaz na
zakázku na úvodní straně této výzvy).

1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum:
Hodina:

16. 12. 2019
11:00 hodin

Adresa pro podání nabídek:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13341.html

Dodavatel může pro tuto veřejnou zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronickými
prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel
nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě. Podrobnosti týkající se
požadovaného obsahu nabídky a způsobu podání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
veřejné zakázky.
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2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE
Zadavatel požaduje prokázání:




základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 ZZVZ;
profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ;
technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), c), i), j) ZZVZ.

Detailní podmínky a požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky. Doklady o kvalifikaci je možné v nabídce nahradit čestným
prohlášením.

3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. V souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ bude
ekonomická výhodnost nabídek hodnocena podle jediného kritéria hodnocení, a to podle nejnižší
nabídkové ceny.
Pravidla pro hodnocení nabídek jsou popsána v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

V Praze dne 22. 11. 2019

Mgr.
Pavel
Brokeš
________________________________________
Digitálně podepsal Mgr. Pavel Brokeš
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00020478,
o=Česká republika - Ministerstvo
zemědělství [IČ 00020478], ou=12130,
ou=10004086, cn=Mgr. Pavel Brokeš,
sn=Brokeš, givenName=Pavel,
serialNumber=P175250, title=ředitel
odboru vnitřní správy
Datum: 2019.11.22 11:33:40 +01'00'

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Mgr. Pavel Brokeš
ředitel Odboru vnitřní správy
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