ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
„Nákup trezorových skříní“
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
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1.

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1

Informace o zadavateli

1.1.1

Zadavatel

Název:
České muzeum stříbra, příspěvková organizace
Sídlo:
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
IČO:
00342246
DIČ:
CZ00342246
Osoba oprávněná jednat za
PhDr. Světlana Hrabánková
zadavatele:
(dále jen „Zadavatel“)
Profil zadavatele https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_73.html

A. Zadávací dokumentace
a) Předmět zadání:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je nákup tří trezorových skříní typ ASV 2, bezpečnostní třída I,
zámek klíčový, barva šedobílá včetně dopravy do objektu muzea v Kutné Hoře (Cihlářská 445).
b) Klasifikace předmětu Veřejné zakázky
Kód CPV
Popis CPV
44421000-7

Pancéřové nebo zpevněné trezory, bezpečnostní skříňky a dveře

c) Předpokládaná hodnota zakázky: 170 000,- Kč bez DPH.
d) Doba a místo plnění:
Místo plnění: České muzeum stříbra, p. o. v Kutné Hoře
Doba plnění: 30. 9. 2020
e) Lhůta a místo pro podání nabídky:
Účastník je povinen doručit nabídku poštou do 7. 7. 2020 do 10.00 hod. na adresu: České muzeum
stříbra, příspěvková organizace, se sídlem Barborská 28, 284 01 Kutná Hora. Nabídka musí být
předložena v řádně zalepené obálce označené nápisem „Neotvírat – Nákup trezorových skříní“ a
údaji identifikujícími osobu účastníka (název/jméno), který nabídku podává a vložena do krycí obálky.
f) Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v písemné formě,
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti
není zadavatel povinen reagovat. Na základě řádně a včas doručené žádosti poskytne zadavatel
dodavateli písemné vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Vysvětlení
zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, a to bez identifikace konkrétního
dodavatele.
Kontaktní osoby: Bc. Josef Kremla, tel.: 608 450 592, kremla@cms-kh.cz
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g) Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota zakázky nepřesahuje 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (§ 27 zákona), resp. se nejedná o zadávací řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb. - nabídka musí být podána v českém jazyce.
h) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
1. Součástí nabídky musí být vyplněný a podepsaný závazný návrh kupní smlouvy, viz příloha – Kupní
smlouva.
2. Součástí nabídky bude podepsaný rozpočet s cenou uvedenou bez DPH, procentuální sazbou DPH a
cenou včetně DPH.
3. Součástí nabídky musí být čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, viz
příloha – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.
4. Součástí nabídky musí být prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, viz příloha – Čestné
prohlášení dodavatele o splnění základních profesních předpokladů pro veřejnou zakázku.
5. Součástí nabídky musí být certifikát shody dle normy ČSN EN 1143-1 pro bezpečnostní třídu I.
ch) Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky v Kč
včetně DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

Přílohy:
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o splnění profesních předpokladů
Kupní smlouva

PhDr.
Světlana
Hrabánková

V Kutné Hoře dne

Digitálně podepsal
PhDr. Světlana
Hrabánková
Datum: 2020.06.23
14:57:25 +02'00'

……………………………………………………..
PhDr. Světlana Hrabánková
Ředitelka ČMS, p. o.
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