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KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor informačních a komunikačních technologií

Č.j. KRPL-75009-58/ČJ-2016-1800IT-05
Liberec 13. dubna 2018
Počet příloh: 3 x el. soubor

Výběrové řízení na odprodej výpočetní techniky – VI. kolo
Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
se sídlem:
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec 1
IČ:
72050501
Zastoupená: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
(dále jen „vyhlašovatel“)
vyhlašuje
podle § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 21 a násl. vyhlášky
Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací
s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na odprodej výpočetní techniky – VI. kolo
1)

Popis nabízeného majetku:

Jedná se o monitory blíže specifikované v přiloženém seznamu (příloha č. 1) – dále jen
„výpočetní technika“. Výpočetní technika je nabízena jako celek, tzn. nelze podat nabídku na koupi
pouze části výpočetní techniky.
2)

Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky:

Jediným kritériem je výše nabídkové ceny za celý soubor výpočetní techniky, uvedené v příloze č.
1. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou, která
nesmí být nižší než minimální cena v čase a místě obvyklá, a nesmí být nižší než minimální cena
součtu jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 v celkové výši 12.275,- Kč. V případě
rovnosti nabídkových cen rozhoduje datum a čas doručení nabídky.

Ing.
Vladimír
Libnar

Digitally signed by Ing. Vladimír Libnar
DN: cn=Ing. Vladimír Libnar,
sn=Libnar, givenName=Vladimír,
c=CZ, o=Česká republika - Krajské
ředitelství policie Libereckého kraje se
sídlem v Liberci [IČ 72050501],
ou=18000020, title=náměstek ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku,
serialNumber=P277508
Reason: Oprávněn podepsat
Location: ETR
Date: 2018.04.13 13:57:40 +02'00'

3)

Prohlídka:

Prohlídka výpočetní techniky se bude konat v objektu Policie ČR, Janov 178, 473 01 Nový Bor, a
to ve dnech 27. dubna 2018 od 13:00 hod do 14:00 hod. V případě zájmu předem kontaktujte
Ing. Radomilu Gončárovou, na tel. 974 461 277 nebo 602 191 766. Prohlídku doporučujeme.
4)

Způsob a termín podávání nabídek:

Nabídku uchazeč podá v písemné formě, v řádně uzavřené obálce (na přelepu opatřené podpisem či
razítkem) s označením „Výběrové řízení na odprodej výpočetní techniky“, s uvedením č. j. KRPL75009-58/ČJ-2016-1800IT-05, jména či názvu uchazeče, adresou bydliště či sídla uchazeče a s
označením „NEOTVÍRAT“.
a)

prostřednictvím držitele poštovní licence
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
centrální podatelna
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24
460 32 Liberec 1

V případě tohoto způsobu doručení bude výše uvedeným způsobem označená obálka s nabídkou
vložena do vnější doručovací obálky zevně označené jako pro běžný styk.
Při podání nabídky prostřednictvím držitele poštovní licence se za datum doručení nabídky považuje
datum převzetí zásilky vyhlašovatelem.
b) osobním doručením na adrese:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
centrální podatelna
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24
460 32 Liberec 1
(v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hod. – vstup do objektu z ul. Mariánské přes recepci)
V případě tohoto způsobu doručení nemusí být výše uvedeným způsobem označená obálka
s nabídkou vložena do vnější doručovací obálky.
Uchazeč je povinen v rámci nabídky předložit:
•

vyplněný Krycí list (příloha č. 2), kde budou uvedeny identifikační údaje uchazeče, nabídková
cena – vyjádřená číselně i slovně v Kč (v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou se
za nabídku považuje hodnota nižší), datum a podpis uchazeče, nebo osoby oprávněné jednat
jménem uchazeče či za uchazeče, příp. razítko uchazeče,

•

doplněný závazný text návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3), podepsaný uchazečem, nebo
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

Každý z uchazečů může v rámci výběrového řízení podat pouze jednu nabídku.
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24
460 32 Liberec
Tel.: +420 974 461 279
Fax: +420 974 461 010
Email: krpl.oikt.podatelna@pcr.cz
ID DS: vsmhpv92

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. května 2018 ve 12:00 hodin.
K později doručeným nabídkám nebude vyhlašovatel přihlížet. Vyhlašovatel neuznává zdržení
zaviněné poskytovatelem poštovní licence, kurýrní službou či jiným přepravcem.
5) Vyhodnocení výběrového řízení:
Do 5 pracovních dnů bude provedeno vyhodnocení nabídek a uchazeč s nejvýhodnější nabídkou, tj.
nejvyšší nabídkovou cenou, bude vyzván k uzavření kupní smlouvy (tzn. bude mu zaslán požadovaný
počet výtisků kupní smlouvy k podpisu). Ostatní uchazeči budou o výsledku vyhodnocení písemně
vyrozuměni.
Pokud nedojde k podpisu požadovaného počtu výtisků kupní smlouvy ze strany vybraného uchazeče
do 14 kalendářních dnů od oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (zaslaného spolu s výzvou
k uzavření smlouvy), bude k uzavření smlouvy automaticky vyzván další hodnocený uchazeč
v pořadí, a to za stejných podmínek.
6)

Vyhlašovatel upozorňuje, že

a)

nebudou hodnoceny nabídky s nejednoznačně určenou nabídkovou cenou (s výjimkou rozporu
mezi číselně a slovně vyjádřenou nabídkovou cenou) či s nejednoznačně určeným uchazečem,

b)

nebudou hodnoceny nabídky podané fyzickou osobou mladší 18 let),

c)

uchazečům nebudou uhrazeny žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení, ani škody
jim v této souvislosti vzniklé,

d)

si vyhrazuje právo neakceptovat žádnou z podaných nabídek a zrušit výběrové řízení, nebo
neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

Vyřizuje:
Ing. Radomila Gončárová
Vedoucí skupiny EKIS a MTZ
Tel.: 974 461 277
plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele pro ekonomiku
KŘP Libereckého kraje
podepsáno elektronicky

Přílohy:
•
•
•

Příloha č. 1 – Seznam výpočetní techniky určené k odprodeji
Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy

Náměstí Dr. E. Beneše 584/24
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Tel.: +420 974 461 279
Fax: +420 974 461 010
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