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ZADÁVACÍ DOKUMENATCE
pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení s názvem

„Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s
poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Preambule
Tyto zadávací podmínky (dále také „ZP“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci
otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva a povinnosti neuvedené v těchto
zadávacích podmínkách se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a též ustanoveními příslušných obecně závazných právních
předpisů. V případě rozporu mezi těmito zadávacími podmínkami a zákonem, platí vždy přednostně
ustanovení zákona.
Veškeré komunikace mezi zadavatelem a účastníkem budou probíhat výhradně elektronickými
prostředky, a to prostřednictvím systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com). Veškeré
informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 3 – Požadavky na elektronickou
komunikaci.
Kompletní Zadávací dokumentace včetně všech příloh je volně přístupná na profilu zadavatele:
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Vymezení předmětu veřejných zakázek

1.1 Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek
medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48
měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období
na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu hlavní činnosti zadavatele,
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Zadavatel uzavře smlouvu s jedním dodavatelem vybraným podle kritéria uvedeného v čl. 5 této
Zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávky kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů,
pronájem tlakových lahví na dané období, ADR poplatek, silniční poplatek, dopravné do místa plnění,
instalaci telemetrických jednotek na 2 zásobníky kapalného kyslíku, jejich pronájem zadavateli a údržbu
po celou dobu účinnosti smlouvy a zároveň pravidelnou údržbu a servis zásobníků kapalného kyslíku,
které jsou ve vlastnictví zadavatele.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
Lékařské plyny
Kyslík
Průmyslové plyny
Nádrže, zásobníky, podobné nádoby a tlakové nádoby

kód: 24111500-0
kód: 24111900-4
kód: 24110000-8
kód: 44610000-9

1.2 Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky
1.2.1 TYPY MEDICINÁLNÍCH A TECHNICKÝCH PLYNŮ
Na základě rámcové smlouvy bude vybraný dodavatel poskytovat následující dodávky medicinálních a
technických plynů, které jsou z hlediska skupenství rozděleny do dvou následujících částí:
a) plynné skupenství – v tlakových nádobách;
b) kapalné skupenství – do zásobníků (zadavatel vlastní 2 zásobníky o objemu 2 x 10 000 l).
Ad a) Plynné skupenství
Specifikace požadovaných medicinálních a technických plynů, včetně předpokládané
spotřeby za 1 rok:
DRUH PLYNU

TYP OBALU + NÁPLŇ (láhev)

MNOŽSTVÍ (obaly/rok)

Medicinální kyslík

Tlaková láhev 10 l

720 ks

Medicinální kyslík

Tlaková láhev 2 l

300 ks

Medicinální oxid dusný

Tlaková láhev 50 l

45 ks

Medicinální oxid dusný

Tlaková láhev 10 l

5 ks

Medicinální oxid uhličitý

Tlaková láhev 10 l

25 ks

medicinální vzduch

Tlaková láhev 10 l

3 ks

potravinářský oxid uhličitý

Tlaková láhev 40 l

3 ks

Medicinální plyn složený z oxidu dusného a
kyslíku v poměru 1:1

Tlaková láhev 10 l

6 ks

Kyslík na svařování

Tlaková láhev 50 l

3 ks

Acetylen na svařování

Tlaková láhev 50 l

2 ks
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Plyny v plynném skupenství budou dodávány ve výše specifikovaných tlakových nádobách, a to
průběžně v druzích a v množství odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období.
Jednotlivé dodávky budou prováděny na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (objednávek),
které budou doručovány elektronicky a budou vyplývat z aktuálních potřeb zadavatele. Písemné
objednávky budou návrhem na uzavření smlouvy. Písemné potvrzení takové objednávky ze strany
uchazeče (dodavatele, se kterým je uzavřena rámcová smlouva) znamená přijetí návrhu smlouvy.
Předmět zakázky zahrnuje dopravu a dodávku plynu na místo určení (sklad medicinálních plynů
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.) a pronájem tlakových lahví na dané období.
Ad b) Kapalné skupenství
DRUH PLYNU
Kapalný kyslík

TYP OBALU + NÁPLŇ (zásobník)

MNOŽSTVÍ (obaly/rok)

do zásobníků NsP ČL

90 000 kg

Medicinální kapalný kyslík bude dodáván průběžně dle potřeb zadavatele, a to do 2 zásobníků ZT 10 o
objemu 2 x 10 000 litrů, které jsou v majetku zadavatele.
Kyslík bude dodáván v souladu se signálem telemetrického systému dálkového přenosu dat
(telemetrických jednotek), které musí vybraný dodavatel na zásobníky instalovat a k tomuto účelu
zadavateli pronajmout. Komplexní údržba a servis telemetrických jednotek včetně zajištění jejich stálé
funkčnosti musí být součástí ceny za pronájem těchto zařízení.
Dodávka kyslíku musí být uskutečněna nejpozději do 48 hodin od poklesu plynu na minimální úroveň
stanovenou zkušebním provozem, který bude zajištěn v délce 1 měsíce od zabudování telemetrických
jednotek.
Součástí každé jednotlivé dodávky plynu musí být tzv. analytický protokol obsahující údaje o
kvalitativních parametrech medicinálního kyslíku dle Českého lékopisu v platném znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo objednat dodávku kapalného kyslíku i mimo automatickou signalizaci
minimální hladiny plynu v zásobnících, a to v mimořádných případech nebo v případech, kdy zjistí, že
množství plynu v příslušném zásobníku pokleslo pod 20 % kapacity zásobníku.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje i generální opravu zásobníků, pravidelnou údržbu a servis
zásobníků ve vlastnictví zadavatele, a to v takovém rozsahu a lhůtách, aby byla neustále zajištěna
funkčnost a provozuschopnost celého systému zásobování nemocnice tímto medicinálním plynem a
zároveň budou prováděny pravidelné kontroly a revize v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.
O provedených kontrolách a revizích budou vyhotoveny kontrolní a revizní zprávy, které budou
předávány pověřenému zástupci zadavatele. V případě, že budou na základě provedených kontrol
zjištěny vady nebo poruchy zásobníků, zajistí dodavatel též potřebné opravy, přičemž dodávka
náhradních dílů není předmětem této rámcové smlouvy a bude řešena jako samostatná zakázka.
Generální oprava spočívá v odborné inspekci stavu pláště zásobníků, odstranění původní povrchové
úpravy a koroze, nová základní povrchová úprava a finální povrchová úprava. Součástí generální opravy
není výměna armatur, ovládacích panelů a informačních prvků.
Fotografie aktuálního stavu zásobníků na kapalný kyslík jsou k dispozici v příloze č.4 této ZD. Informace
o skutečném stavu lze také pořídit na prohlídce místa plnění, viz článek 2.4.
Jednotlivé dodávky kapalného kyslíku budou prováděny rovněž v souladu s rámcovou dohodou. Signál
z telemetrické jednotky je v tomto případě považován za písemnou výzvu k poskytnutí plnění, která
bude formou dálkového přenosu dat doručována vybranému dodavateli.

3

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky
„Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Ve zkušebním provozu a v mimořádných případech budou písemné výzvy k poskytnutí plnění (dílčí
objednávky) doručovány obdobně jako v případě plynných skupenství – podrobněji jsou podmínky pro
doručování a vypořádání objednávek uvedeny v návrhu rámcové smlouvy.

Zvláštní podmínky pro realizaci zakázky
Při provádění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen respektovat provoz nemocnice a
postup prací koordinovat dle pokynů odpovědných osob zadavatele. Zadavatel se zavazuje brát ohled
na logistiku dodavatele.

Kvalitativní parametry
Zboží musí odpovídat všem požadavkům obecně závazných právních předpisů a norem ČSN, zejména
zákona č.378/2007 Sb. o léčivech, zákona č.350/2011 Sb. O chemických látkách a chemických
směsích, zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a změně
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů.
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Zadávací podmínky

2.1 Informace k zadávací dokumentaci
2.1.1 Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat v souladu s ustanovením § 213 ZZVZ
prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE.
2.1.2 Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace, resp. elektronického
podávání nabídek mezi zadavatelem a účastníky.
2.1.3 Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 3 – Požadavky na
elektronickou komunikaci.
2.1.4 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace lze zaslat výše uvedeným způsobem nejpozději
7 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, pak zadavatel není povinen
požadované vysvětlení poskytnout.
2.1.5 Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou všem známým zájemcům doručeny
prostřednictvím systému JOSEPHINE. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle, nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů
od doručení žádosti, zadavatel v souladu s ustanovením § 98, odst. 4 zákona lhůtu pro podání
nabídek prodlouží.

2.2 Hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 11.000.000, - Kč bez DPH.

2.3 Plnění veřejné zakázky
Místem plnění zakázky je Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa.
Předpokládaný termín zahájení dodávek: po ukončení výběrového řízení, předpoklad je květen
2020. Rámcová smlouva bude uzavřena s účinností na dobu 4 let počínaje zahájením dodávek.

2.4 Prohlídka místa plnění
Organizovaná prohlídka místa plnění se nekoná. V případě zájmu je možné sjednat prohlídku
individuálně. Kontaktní osobou ve věci prohlídky místa plnění je Ing. Čestmír Vaner – vedoucí
investičního oddělení, tel.: 731 547 724.
Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní
podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti.
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2.5 Zpracování nabídkové ceny
2.5.1 Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu jako celkovou roční cenu za provedení celého
předmětu plnění veřejné zakázky, a to absolutní částkou v české měně. Celková nabídková
cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky
a celková nabídková cena včetně DPH.
2.5.2 Zadavatel bude hodnotit nabídkové ceny za celkový předpokládaný objem poskytování předmětu
plnění za 1 kalendářní rok (tj. dodávky náplní tlakových láhví, nájemné za tlakové láhve a jejich
doprava do místa plnění atd.). Celková nabídková cena bude tedy stanovena na základě
hypotetického množství poskytnutých dodávek a služeb v jednom roce účinnosti rámcové
smlouvy, přičemž toto množství a tím i výsledná celková cena slouží pouze pro účely posouzení
a vyhodnocení podaných nabídek a zadavatele nijak nezavazuje k odběru (objednání)
uvedeného množství. Součástí cenové nabídky bude také položka „generální oprava
zásobníků„ (proběhne pouze v prvním roce platnosti rámcové dohody). Dodavatel je povinen
doplnit nabídkové ceny v Kč bez DPH do přílohy č. 1 – „Formulář pro stanovení nabídkové ceny“.
Množství jednotlivých předpokládaných hodnot (předpoklad roční potřeby), uvedené v příloze č.1
těchto ZP vychází ze skutečnosti zjištěných z minulých let a slouží pouze pro účely vyhodnocení
nabídek! Zadavatel upozorňuje, že pokud dodavatel neocení všechny položky, bude jeho nabídka
z hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
2.5.3 Nabídková cena bude rovněž zpracována v souladu s požadavkem elektronické komunikace a
bude do systému vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému
JOSEPHINE (josephine.proebiz.com). Konkrétně, účastník vyplní elektronický formulář ve
sloupci „CELKOVÁ nabídková cena v Kč bez DPH“ – Kritérium hodnocení (Kč)“. Cena uvedená
ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek. Vyplněná Příloha
č. 1 – „Formulář pro zpracování nabídkové ceny“, musí obsahovat v stejné cenové údaje v Kč
bez DPH jako elektronický formulář, v případě neshody však bude mít přednost nabídka uvedená
v elektronickém formuláři. Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze
č. 3 – Požadavky na elektronickou komunikaci.
2.5.4. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky tabulky. Jakékoliv zásahy uchazečů do struktury
nebo množstevního či kvalitativního vymezení položek v tabulce jsou nepřípustné.
2.5.4. Uchazeč do elektronického nástroje vloží vyplněnou přílohu č. 1 – Formulář pro zpracování
nabídkové ceny v editovatelné podobě (formát .xls).
2.5.5 Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo
cla.
2.5.6 Výše nabídkové ceny se může změnit pouze v případě legislativních změn sazby DPH.

Doklady k prokázání kvalifikace
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3.1 Základní způsobilost
•

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle
§ 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

3.2 Profesní způsobilost
•

Dodavatel je povinen prokázat profesní způsobilosti v rozsahu a souladu dle
§ 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:
a)
b)

Výpis obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Dodavatel dále předloží platné povolení Státního úřadu pro kontrolu léčiv dle zákona., o
léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů, k distribuci léčivých přípravků.
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3.3 Technická kvalifikace
•

Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou zkušeností pro plnění předmětu veřejné
zakázky. Za tímto účelem zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ stanovil následující kritéria technické
kvalifikace a způsob jejich prokázání:

a)

Dodavatel předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných obdobných
zakázek:
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem, že
v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 3 obdobné
zakázky, jejichž předmětem byly dodávky medicinálních a technických plynů v tlakových
nádobách, z nichž každá byla realizována pro jednoho objednatele v ročním finančním
objemu min. 1 500 000,- Kč bez DPH a současně, že v posledních třech letech realizoval
alespoň 3 obdobné zakázky, jejichž předmětem byly dodávky kapalného kyslíku, z nichž
každá byla realizována pro jednoho objednatele v ročním objemu min. 72.000 kg.

b)

kritérium dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ předložením dokladů prokazující shodu nabízených
výrobků s příslušnými právními předpisy a normami, a to ke každému dodávanému plynu –
platný Bezpečnostní list dle zákona č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích, v účinném znění, nebo dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006
a prohlášení výrobce o složení nabízených plynů o deklaraci splnění hodnot plynů v
souladu s Českým lékopisem.

4

Podmínky společné pro prokazování kvalifikace

4.1

Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a kritérií
kvalifikace mohou být v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ předloženy v prosté kopii.
Zadavatel nepřipouští v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit v nabídce požadované doklady
čestným prohlášením.
Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základní
způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost. Tento seznam nahrazuje prokázání
splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst.
4 ZZVZ.
Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných ZZVZ. Tento certifikát
nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZVZ splnit odkazem na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému
vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz
musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace,
jsou-li takové údaje nezbytné.
Zadavatel má v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení (po
podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů prokazující splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník
zadávacího řízení povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9
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4.10 Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení dokladu podle
právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45 odst. 3 ZZVZ předložit obdobný
doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá
s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat
předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu
znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu.
4.11 Dodavatel může v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ prokázat určitou část profesní způsobilosti s
výjimkou výpisu z obchodního rejstříku, ekonomické nebo technické kvalifikace prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

4.12

4.13

4.14

4.15

•

výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

•
•
•

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ takovou jinou osobou,

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby referenční zakázky,
jejichž součástí nebo předmětem je i poskytování služeb, pak musí písemný závazek
obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník zadávacího
řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby v nabídce byla
předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení
odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky. Taková
smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky
ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní
část plnění v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob.
Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude řešena odpovědnost jednotlivých osob za
plnění předmětu veřejné zakázky, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost a rozsah
plnění jednotlivých osob jednoznačně vyplývat, přičemž rozsah plnění jednotlivých osob musí být
zřejmý i v případě, že osoby společně podávající nabídku ponesou společnou a nerozdílnou
odpovědnost ze splnění závazků vyplývajících se smlouvy na veřejnou zakázku.
Podává-li nabídku více osob společně, musí každá z nich v souladu s § 82 ZZVZ prokázat splnění
základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Profesní způsobilost dle odst.7.2.2. a technickou
kvalifikaci dle odst. 7.3.1. těchto ZP musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku
v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému (deklarovanému ve smlouvě předložené dle
odst. 7.4.12) podílu na plnění předmětné části veřejné zakázky.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88 ZZVZ povinen nejpozději do 5
pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo
prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým
způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií
hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede
neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

5

Způsob hodnocení nabídek

5.1

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou zpracovány v souladu s touto výzvou,
budou posouzeny a hodnoceny.
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5.2

5.3

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídky bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel bude
hodnotit celkovou nabídkovou cena za předmět veřejné zakázky za 1 rok plnění, tj. včetně
všech poplatků, nákladů, servisu a údržby a generální opravy.
Pro hodnocení jsou rozhodující údaje uvedené v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE
(http://josephine.proebiz.com). Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou
určenou pro hodnocení nabídek.

6

Pokyny pro zpracování nabídky

6.1

Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com). Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována
v elektronické podobě.
Nabídku dodavatel předloží v českém nebo slovenském jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl a všechny
listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

6.2
6.3

6.4

Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE
(http://josephine.proebiz.com) a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka
formou příloh, které musí být opatřeny razítkem a podpisem uchazeče. Přílohy budou
předloženy v tomto jednotném členění:
A.
B.
C.
D.
E.

Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového
počtu listů v nabídce.
Doklady k prokázání kvalifikace
Návrh rámcové dohody (dle přílohy č. 2 těchto ZP) doplněný o požadované údaje.
Vyplněný formulář pro zpracování nabídkové ceny (dle přílohy č. 1 těchto ZP). Tato
součást nabídky se po podpisu rámcové smlouvy stane její přílohou
Přílohy (nepovinné)

6.5

Uchazeč, který v předmětném zadávacím řízení podá nabídku, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí
z účasti na zadávacím řízení uchazeče, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými uchazeči, nebo poslal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč
prokazuje kvalifikaci v tomtéž řízení.

7

Obchodní podmínky

7.1

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou připojeny ve formě závazného návrhu
rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 2 těchto ZD.

7.2

Návrh rámcové dohody musí být ze strany dodavatele doplněn o údaje nezbytné pro vznik
smlouvy (veškeré údaje podbarvené šedě nebo označené *), zejména se jedná o vlastní
identifikaci účastníka zadávacího řízení (dodavatele), kontakt pro zasílání objednávek, kontaktní
údaje servisního střediska, jednotkové ceny dodávek a služeb a výše jednotlivých poplatků, číslo
účtu pro platby faktur apod.

7.3

Smluvní ustanovení obsažené v závazném návrhu smlouvy, které je přílohou č. 2 těchto ZP,
nesmí účastník zadávacího řízení podstatným způsobem měnit ani doplňovat (ve smyslu § 222
odst. 3 ZZVZ) mimo části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno
jako nesplnění zadávacích podmínek a účastník může být ze zadávacího řízení vyloučen.

7.4

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má dodavatel
možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek.

7.5

Předložením požadovaného návrhu smlouvy v nabídce účastník deklaruje svůj souhlas s jejím
obsahem a závazek, že v případě úspěchu v zadávacím řízení smlouvy v předloženém znění
uzavře.
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7.6

Návrh rámcové smlouvy a její přílohy uchazeč do nabídky předloží v editovatelné
podobě (excel, word).

8

Termín a místo podání nabídek

8.1

Nabídky je možné podávat pouze v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 211, odst. 3
ZZVZ prostřednictvím portálu JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com).
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 24. 8. 2020 v 10:00 hod.
Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno
elektronicky v souladu s ustanovením § 109 zákona. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti
uchazečů

8.2

8.3
8.4

9

Termíny a lhůty

9.1

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu ve smyslu § 40 zákona.

10 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
10.1 Zadavatel je dle § 122 odst. 1 ZZVZ povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka, jehož nabídka
byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
10.2 Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve vybraného účastníka
k předložení:
o originálů nebo úředně ověřených dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici
o dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci
dodavatele, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel
vyhradil podle § 104 písm. a) ZZVZ
10.3 Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel v případě vybraného účastníka, který je
právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („skutečný majitel“) z Evidence
údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických
osob (účinný od 01.01.2018). V případě, že nelze údaje o skutečném majiteli takto zjistit,
zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ, a to:
• identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem této právnické osoby
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu;
• dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle předchozího bodu k účastníku, těmito
doklady jsou zejména:
o výpis z OR nebo jiné obdobné evidence,
o seznam akcionářů,
o rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
o společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
10.4 Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě stanovené
v písemné výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její
zmeškání.
10.5 V případě, že účastník zadávacího řízení požadované doklady dle odst. 10.2 a 10.3 těchto
ZP ve stanovené lhůtě nepředloží nebo zadavatel zjistí, že jsou naplněny důvody pro
vyloučení dle § 48 odst. 2 ZZVZ nebo může prokázat naplnění důvodů podle §48 odst. 5
písm. a) až c) ZZVZ, zadavatel tohoto účastníka ze zadávacího řízení vyloučí. V takovém
případě bude postupováno dle § 125 ZZVZ.
10.6 Pokud je vybraný účastník akciovou společností, pak je zadavatel dle § 48 odst. 9 ZZVZ povinen
na základě údajů uvedených v obchodním rejstříku ověřit, zda má vydány výlučně zaknihované
akcie. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení vybraného účastníka ze
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zadávacího řízení. V případě akciové společnosti se sídlem v zahraničí bude zadavatel
postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.
10.7 Povinnost vyloučit účastníka ve smyslu odst. 9.6 těchto ZP se nevztahuje na akciové společnosti
ve 100 % vlastnictví státu, obce nebo kraje.
10.8 Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení oznámí
výběr dodavatele v souladu s § 50 ZZVZ.

11 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
11.1 Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky.
Dodavatel, který podal nabídku na určitou část veřejné zakázky, nesmí být současně
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel na shodnou část veřejné zakázky
prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel na shodnou část
veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.
11.2 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ.
11.3 Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
11.4 Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení zadávacího
řízení.
11.5 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
11.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
11.7 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění v rámci vymezené části veřejné zakázky.

12 Závěrečná ujednání
12.1 Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
12.2 Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení
účastníka zadávacího řízení.
12.3 Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému
postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla
újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 ZZVZ nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví,
nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí
stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.
Přílohy výzvy:
Příloha č. 1 – Formulář pro stanovení nabídkové ceny
Příloha č. 2 – Návrh rámcové smlouvy
Příloha č. 3 – Požadavky na elektronickou komunikaci
Příloha č. 4 – Fotodokumentace zásobníků

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Marek
Datum: 2020.07.23
Marek
23:02:27 +02'00'

Za zadavatele:

…………………………………
Ing. Pavel Marek
předseda představenstva
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