Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky
podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Dodávka videoprojektorů“
(opakovaná zakázka)
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel:
Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
IČO: 05800226
se sídlem: Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Česká republika – Národní úřad pro
kybernetickou a informační bezpečnost
05800226
Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31,
PSČ 616 00
JUDr. Věra Vojáčková, MPA, náměstkyně ředitele

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.nukib.cz

IČO:
Sídlo:

Komunikace
1.1 Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli zásadně písemně. Písemná
komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí probíhat elektronicky
(s výjimkou případů ve smyslu § 211 odst. 3 zákona), a to zejména prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“).
1.2 Pro komunikaci se zadavatelem (zástupcem zadavatele) prostřednictvím elektronického
nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje:
https://zakazky.nukib.cz. Pro elektronické podání nabídky musí být dodavatel držitelem
kvalifikovaného certifikátu.

2.

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky
2.1

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks videoprojektorů.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha
č. 3 dokumentace výběrového řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 5 dokumentace
výběrového řízení).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí:
450.000,-- Kč bez DPH.
Další podmínky
2.3 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny
v podmínkách výběrového řízení.

3.

Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídek

3.1

Lhůta pro podání nabídek:
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3.2 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.

4.

Způsob podání nabídek

4.1

Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě.

4.2

Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje.

4.3

Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

5.

Další informace

5.1 V souladu s § 31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu zadat
v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu dodržet zásady podle § 6 zákona.

6.

Přílohy

6.1

Součástí výzvy k podání nabídek jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Dokumentace výběrového řízení

V Brně dne 01.06.2018

Digitálně

JUDr.
podepsal JUDr.
Věra Vojáčková
Věra
Datum:
Vojáčková 2018.06.01
09:01:35 +02'00'

___________________________
Česká republika – Národní úřad pro
kybernetickou a informační
bezpečnost
JUDr. Věra Vojáčková, MPA
náměstkyně ředitele
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