Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Výzva k podání nabídek a prokázání splnění
kvalifikace

zakázka malého rozsahu na dodávky

„Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný
krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel
je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.
Veškeré komunikace mezi zadavatelem a účastníkem budou probíhat výhradně elektronickými
prostředky, a to prostřednictvím systému JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com). Veškeré
informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 3 – Požadavky na elektronickou
komunikaci.
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Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

1. Vymezení předmětu veřejných zakázek
1.1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky pytlů (dále také
„zboží“) na odpad pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. sloužící k likvidaci
nebezpečných odpadů a separátních odpadů. Dodávky zboží budou uskutečňovány na
základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele pod dobu 2 let od nabytí účinnosti
smlouvy.
Rozdělení veřejné zakázky na části:
• ČÁST 1 – pytle bez potisku
• ČÁST 2 – pytle s potiskem
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
Výrobky z plastů
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu

kód: 19520000-7
kód: 19640000-4

Účastník může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. Počet
částí, na které podá nabídku, je na volbě účastníka. Na každou část může podat pouze jednu
nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (týká se
vždy jen stejné části veřejné zakázky). Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který
podal více nabídek v jedné části samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž
zadávacím řízení (tj. ve stejné části veřejné zakázky) prokazuje kvalifikaci.
Předpokládané množství:
Druh zboží a rozměr

Min. síla
materiálu
vµ

Předpokládaný
počet
odebraných kusů za 2 roky
plnění

ČÁST 1 – pytle bez potisku
1.

LPDE pytel 500x600 mm – ČERVENÝ
(bez potisku)

80

53 000

2.

LPDE pytel 700x1100 mm – ŽLUTÝ

65

8 500

3.

LPDE pytel 700x1100 mm – ZELENÝ
(syté zabarvení)

65

26 000

4.

LPDE pytel 700x1100 mm – TRANSPARENTNÍ

75

6 200

50

14 000

40

15 000

80

2 500

40

135 000

80

170 000

5.
6.
7.
8.
9.

LPDE pytel 700x1100 mm – HNĚDÝ
(syté zabarvení)
LPDE recykl. pytel 700x850 mm – ČERNÝ (netransparentní
– syté zabarvení)
LPDE
recykl.
pytel
1000x1200
mm
–
ČERNÝ
(netransparentní – syté zabarvení)
LPDE pytel 500x600 mm – ČERNÝ
(syté zabarvení)
LPDE pytel 700x1100 mm – ČERNÝ
(syté zabarvení)
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ČÁST 2 – pytle s potiskem
LPDE pytel 700x1100 mm – ČERVENÝ
(s potiskem)
LPDE pytel 1000x1200 mm – ČERVENÝ
(s potiskem)

1.
2.

80

150 000

80

7 000

Toto množství je předpokládané a bylo stanoveno na základě spotřeby zboží v předchozím
období. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit předpokládané množství
s ohledem na své potřeby a finanční možnosti. Celkové předpokládané množství za období
2 let je také uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že u všech pytlů musí být dodržena garantovaná hranice
požadované síly materiálu, dle výše uvedené tabulky. Horní hranici síly materiálu zadavatel
neomezuje.
Využití barevných pytlů:
ČERVENÉ PYTLE S POTISKEM (netransparentní) – Určeny pro odpad kat. č. 18 01 03 veškerý zdravotnický odpad s výjimkou ostrých zdravotnických předmětů.
ČERVENÉ PYTLE BEZ POTISKU (netransparentní) – Určeny pro odpad kat. č. 18 01 03 veškerý zdravotnický odpad s výjimkou ostrých zdravotnických předmětů.
ČERNÉ PYTLE (netransparentní) – Určeny pro odpad kat. č. 20 03 01 – směsný komunální
odpad a odpad kat. č. 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven.
ŽLUTÉ PYTLE (částečně transparentní) – Určeny pro odpad kat. č. 15 01 02 - PET láhve.
Pytle musí být částečně transparentní, aby bylo možné identifikovat obsah.
ZELENÉ PYTLE (netransparentní) – Určeny pro odpad kat. č. 18 01 04 – použité pleny.
BEZBARVÉ PYTLE (transparentní) - Určeny pro odpad kat. č. 15 01 01 – papír ze
skartovaček.
HNĚDÉ PYTLE (netransparentní) - Určeny pro infekční prádlo.
Zadavatel požaduje:
a)
Aby všechny pytle měly pevné sváry, nepraskaly a nedocházelo k protržení při
manipulaci
b)
U červených pytlů s potiskem nesmí docházet k otěru/mazání nápisů při běžné
manipulaci
c)
Značení červených pytlů:
- Tištěné značení červených pytlů s potiskem na nebezpečný odpad v souladu s
zákonem o odpadech 541/2020 Sb. a vyhláškou o podrobnostech nakládání s
odpady č. 273/2021 Sb.
- Vzor potisku tvoří přílohu č.5 této výzvy.

1.2.

Související práce, dodávky a služby

• Z důvodu zlepšení a jednotnosti dodávek zboží od různých dodavatelů zavedla
Nemocnice centrální logistický systém související s dodávkami spotřebního materiálu
nakupovaného od jednotlivých dodavatelů. Tento systém je realizován společností

3

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

NemLog, a.s. se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jakubská 647/2, 110 00, IČ: 276 42 241
(dále jen „poskytovatel“).
• Na základě smlouvy s poskytovatelem logistických služeb byl zřízen konsignační sklad
pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na adrese NemLog, a.s. K Arconu 77, 251
01 Říčany – Jažlovice (dále jen „centrální sklad“), který je veden poskytovatelem. Dílčí
objednávky zboží, rozvoz a jednotlivé dodávky nádob na nebezpečný odpad z
konsignačního skladu do areálu Nemocnice (na jednotlivá pracoviště) zařizuje na
základě uzavřené smlouvy poskytovatel.
• Za účelem plynulého dodávání zboží požadujeme zřídit a udržovat v místě plnění dle
smlouvy s poskytovatelem v centrálním skladu konsignační zásoby zboží. Konsignační
zásobou zboží se rozumí zboží v objemu dle uvážení dodavatele, které bude uskladněno
v konsignačním skladu za účelem flexibilního dodávání zboží na jednotlivá oddělení
Nemocnice. Vybraný dodavatel následně uzavře s poskytovatelem logistických služeb
(NemLog) Dohodu o správě konsignačních zásob, a to nejdéle do 20 dní od uzavření
Kupní smlouvy ze Zadavatelem.
• Dodání zboží maximálně do tří dnů od doby objednávky, včetně uložení do skladu.
• Zajištění dopravy zboží do místa určení.

2. Zadávací podmínky
2.1.

Informace k zadávací dokumentaci

Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat v souladu s ustanovením § 213 ZZVZ
prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE.
Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace, resp. elektronického
podávání nabídek mezi zadavatelem a účastníky.
Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 3 – Požadavky na
elektronickou komunikaci.
Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.

2.2.

Hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 1.750.000,- Kč bez DPH.
-

2.3.

Část 1 – Pytle bez potisku – 1.040.000,- Kč bez DPH.
Část 2 – Pytle s potiskem – 710.000,- Kč bez DPH.

Plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je NemLog a.s., K Arconu 77, 251 01 Říčany – Jažlovice.
Podpis smlouvy na realizaci zakázky: po ukončení výběrového řízení, předpoklad je
prosinec 2021.
Doba plnění: Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na období 2 let.

2.4.

Zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude vypočtena na základě ocenění 1 pytle odpovídajícího požadavkům
zadavatele ve formuláři pro zpracování nabídkové ceny – příloha č.1 zadávací dokumentace,
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která obsahuje pro každou část Veřejné zakázky samostatnou tabulku, na samostatném listu.
Vyplněná cenová nabídka se po podpisu Kupní smlouvy stane její přílohou. Dodavatel je
povinen vyplnit všechna vyznačená pole.
Celková cena bude vypočtena jako součin jednotkové nabídkové ceny za jeden pytel a
předpokládaného odebraného množství pytlů za 2 roky.
Jednotková nabídková cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace
veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému
plnění, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů provádění
díla, včetně dopravy na místo plnění a bude uvedena v české měně.
Výše nabídkové ceny se může změnit pouze v případě legislativních změn sazby DPH.
V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude nabídková cena do systému vložena
formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE
(http://josephine.proebiz.com). Formulář pro zpracování nabídkové ceny (dále jen cenový
formulář), jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 těchto ZP, bude obsahovat identickou cenovou
nabídku jako elektronický formulář, v případě neshody však bude mít přednost nabídku
uvedená v elektronickém formuláři.
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.
Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění předmětu zakázky dle položkového rozpočtu.
Jakékoliv zásahy účastníků do struktury a věcného či množstevního vymezení položek
v položkovém rozpočtu jsou bez případného předchozího pokynu zadavatele nepřípustné.

3. Doklady k prokázání kvalifikace
3.1.

Základní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle
§ 74 ZZVZ. Základní způsobilost může být prokázána pouze formou čestného prohlášení (viz
příloha č.4 těchto ZP)

3.2.

Profesní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat profesní způsobilosti v rozsahu a souladu dle
§ 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:
• Výpis obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.

3.3.

Technická kvalifikace

Dle s § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ uchazeč předloží na výzvu zadavatele vzorky pytlů na
odpad, a to po jedné roli od každé položky dle tabulky v článku 1.2. této výzvy. Nepředložení
vzorků bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek.
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Zadavatel při posuzování vzorků nebude z důvodů složitějšího výrobního procesu po
účastnících požadovat tištěné značení červených pytlů s potiskem dle požadavku
v článku 1 této výzvy. Pro účely posouzení předložených vzorků bude zadavateli
postačovat předložení vzorků červených pytlů s potiskem obdobného charakteru.
Tištěné značení pytlů musí být před započetím dodávek odsouhlaseno odpovědnou
osobou zadavatele uvedenou v návrhu rámcové dohody (viz příloha č.2 těchto ZP ).

4. Způsob hodnocení nabídek
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou zpracovány v souladu s touto výzvou,
budou posouzeny a hodnoceny.
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídky bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH za 2 roky plnění.
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. Formulář pro zpracování nabídkové ceny a návrh
rámcové smlouvy tak bude obsahovat identickou cenovou nabídku jako elektronický formulář,
v případě neshody však bude mít přednost nabídka uvedená v elektronickém formuláři.

5. Pokyny pro zpracování nabídky
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.
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. Doklady k prokázání kvalifikace
B. Vyplněný položkový rozpočet pro kalkulaci nabídkové ceny (dle přílohy č. 2 těchto
ZP).
C. Ostatní přílohy (nepovinné)
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.

6. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou připojeny ve formě závazného návrhu
rámcové smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZD.
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Návrh rámcové smlouvy 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), nabídkovou cenu, číslo účtu pro platby
faktur, jméno zástupce dodavatele ve věcech technických, kontaktní údaje pro zasílání
písemností a hlášení vad apod.
Smluvní ustanovení obsažené v závazném návrhu rámcové 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.
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.
Účastník není povinen do své nabídky připojit závazný návrh Smlouvy.
Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bezvýhradně souhlasí s podmínkami
uvedenými v závazném návrhu Smlouvy (včetně příloh).
Zadavatel upozorňuje, že závazný návrh Smlouvy je koncipován ve shodném znění pro
obě části Veřejné zakázky. Jednotlivé Smlouvy na plnění 2 částí Veřejné zakázky se
budou lišit pouze v rozsahu identifikačních údajů smluvních stran a dalších údajů
vyznačených Zadavatelem v textu závazného návrhu Smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění rámcové smlouvy (vyjma ceny
dodávky).

7. Termín a místo podání nabídek
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 3. 12. 2021 v 9:00 hod.

8. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
•
•
•
•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo předmětnou zakázku kdykoliv a bez udání důvodu zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat
podmínky uvedené v této výzvě.
• Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o vysvětlení nabídky nebo případně
doplnění nabídky.
• Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se
zadavatelem.
• Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje
právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
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• Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí
v předmětné zakázce.
• Nabídka může být předložena pouze v českém nebo slovenském jazyce.
• Doklady prokazující kvalifikaci musí být předloženy v českém nebo slovenském jazyce.
Doklady vyhotovené v jiném jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do
jazyka českého nebo slovenského.
• Uvedená nabídkové cena uchazeče v nabídce je maximálně nejvýše přípustná.
• Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení, nejdéle však 3
kalendářní dny před koncem lhůty pro podání nabídek, změnit, doplnit nebo vysvětlit
zadávací podmínky.
• Uchazeč po prostudování zadávacích podmínek prověří podklady a pokyny zadavatele
a v případě nejasností či dotazů na zadavatele vznese žádost o poskytnutí dodatečné
informace.
• Uchazeč je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecné závaznými
právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této veřejné
zakázky.
• Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a
současně je poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel
všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými
dodavateli vyřadí.
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9. Závěrečná ujednání
• Veřejná zakázka není vypsána v režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Je však
v souladu s §6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění.
• Zadavatel upozorňuje, že je subjektem povinným ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
• Podáním nabídky uchazeč přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky
včetně případných změn nebo doplnění učiněných před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel předpokládá, že uchazeč se s těmito podmínkami seznámil a
v plném rozsahu jim porozuměl.
• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uváděné uchazečem v nabídce.

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 – Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti
Příloha č. 5 – Vzor potisku na červené pytle
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Za zadavatele:
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Marek
Datum: 2021.11.24
Marek
23:32:11 +01'00'

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