Výzva k podání nabídek
na ve ejnou zakázku
. 44/2012-23-38
SSZ – po ízení a obnova EZS“
eská správa sociálního zabezpe ení, K ížová 25, 225 08 Praha 5 v souladu s § 38 zákona . 137/2006
Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky a prokázání
spln ní kvalifikace k ve ejné zakázce na dodávky
SSZ – po ízení a obnova EZS“, zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním ízení.

1) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Statutární orgán:
Sídlo:
Právní forma:
O:
DI :
Telefon:

eská republika – eská správa sociálního zabezpe ení
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., úst ední editel SSZ
ížová 25, Praha 5, PS 225 08
organiza ní složka státu
00006963
neplátce
257 061111

Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele ve v ci p edm tného zadávacího ízení:
Ing. Jan Halí , vrchní editel úseku ekonomicko - správního.
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Ladislav Širo ,vedoucí odd lení centrálních nákup ,
tel. 257 062 813, e-mail : ladislav.siron@cssz.cz

2) INFORMACE O DRUHU A P EDM TU VE EJNÉ ZAKÁZKY
Název ve ejné zakázky:

SSZ – po ízení a obnova EZS“

Druh ve ejné zakázky:

podlimitní ve ejná zakázka na dodávky

Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky Kód CPV:

35120000-1

edpokládaná hodnota VZ v K bez DPH: 1.500.000,00 K
Místa pln ní:

OSSZ Karviná, Nám. Budovatel 1333/31 735 06 Karviná
OSSZ Plze sever, Goethova 10, 306 03 Plze ,
OSSZ Most, Bá ská 284, 434 01 Most.
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Doba pln ní:

termín zahájení :
termín ukon ení:

do p ti dn ode dne, v n mž smlouva nabyla ú innosti
edm t pln ní musí být p edán nejpozd ji
30 dn od zahájení pln ní

do

edm t ve ejné zakázky :
edm tem pln ní ve ejné zakázky je realizace EZS ve t ech organiza ních jednotkách SSZ.
edm t pln ní ve ejné zakázky bude realizován ve form
jednotlivých místech pln ní ve ejné zakázky.

díl ích pln ní, tj. realizace EZS v

Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
3)

LH TA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Nabídky je možno podávat poštou nebo osobn do podatelny na adresu zadavatele: eská správa
sociálního zabezpe ení, K ížová 25, Praha 5, PS 225 08, a to v pracovních dnech od 8,00 – 14,00
hodin.
Požadovaný jazyk nabídky: eský jazyk
Nabídky i doklady k prokázání spln ní kvalifikace jsou zájemci povinni podat v uzav ené obálce
ozna ené názvem ve ejné zakázky SSZ – po ízení a obnova EZS - NEOTEVÍRAT“.
Uzav ením obálky i obalu se pro ú ely tohoto zadávacího ízení rozumí opat ení obálky resp. obalu na
uzav ení podpisem a p ípadn razítkem zájemce, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv
zp sobem neoprávn
otev ít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvk .
Na obálce musí být uvedena adresa zájemce, na níž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 6
zákona.
Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace, která tvo í p ílohu této výzvy.

Lh ta pro podání nabídek kon í dne 19. 9. 2012 ve 12:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskute ní dne 19. 9. 2012 ve 13:00 hodin na adrese zadavatele
ížová 25, Praha 5.
Otevírání obálek s nabídkami se m že zú astnit zástupce zájemce, který podal nabídku do konce lh ty
pro podání nabídek. Zástupce zájemce se prokáže plnou mocí ú astnit se jednání podepsanou osobou
oprávn nou za zájemce jednat, pokud sám není touto osobou.

4)

ZADÁVACÍ LH TA

Zadávací lh ta (doba, po kterou je zájemce vázán svou nabídkou) je 90 dn
okamžikem skon ením lh ty pro podání nabídek.
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a za íná b žet

5)

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje prokázání spln ní:
-

základních kvalifika ních p edpoklad dle § 53 zákona,
profesních kvalifika ních p edpoklad dle § 54 písm. a) a b) zákona,
Zadavatel požaduje také p edložení prohlášení podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

Zájemce prokáže spln ní kvalifika ních p edpoklad p edložením estného prohlášení.
Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
6)

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této ve ejné zakázky je nejnižší celková nabídková
cena bez DPH za p edm t zakázky požadovaný v ásti III. zadávací dokumentace.
Jako nejvhodn jší bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupn podle výše
nabídkové ceny.
7)

ZÁV R

Další požadavky na zpracování nabídky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

ÍLOHY
1.

zadávací dokumentace

V Praze dne 28. 8. 2012

Ing. Jan Halí
vrchní editel
úseku ekonomicko - správního
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