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VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

1.1 Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
1.1.1 Předmětem veřejné zakázky je návrh uchazeče, splňující požadavky zadavatele,
definované v příloze č. 1 těchto ZP, dodávka nabízeného zařízení, montáž a zprovoznění
mycí technologie, vč. příslušenství, určené pro mytí nádobí.
1.1.2 Zadavatel vychází při formulování svého požadavku z principu, že specifikuje ve svém
zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění. Tímto současně
vyžaduje a předpokládá, že odpovědnost a zpracování potřebné projektové
dokumentace k realizaci díla nese zhotovitel. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez
výkazu výměr.

1.2 Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky
1.2.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy mycí
technologie včetně příslušenství, která je definována v příloze č. 1 těchto ZP –
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Požadované technické standardy/parametry a rozsah dodávek a dále pak v příloze
č. 2 – Soupis nabízeného zařízení a prací – cenová tabulka.
Tyto parametry/požadované technické standardy a rozsah dodávek jsou pro účastníka
závazné a jednotlivá zařízení a práce je musí bezvýhradně splňovat. Nesplnění
požadovaného standardu je důvodem k vyloučení účastníka z účasti ve VZ. Každý
účastník je povinen doložit ve své nabídce splnění požadovaných standardů.
Zadavatel požaduje délku záruční lhůty 24 měsíců na veškeré dodávky a práce a dále
pak provádění pozáručního servisu po dobu 5 let po ukončení záruční lhůty.
Součástí veřejné zakázky je také demontáž a odvoz staré mycí technologie vč.
ekologické likvidace.
1.2.2 Záruční servis
Předmět veřejné zakázky zahrnuje také poskytování bezplatného záručního servisu po
dobu 24měsíční záruční lhůty, která začne běžet dnem kompletního předání celého
předmětu zakázky zadavateli. V rámci záručního servisu požaduje zadavatel provádět
servisní a preventivní prohlídky a údržbu dodaného zařízení, odstraňovat zjištěné vady
včetně zajištění dodání náhradních dílů k dodanému zařízení. Zadavatel požaduje
zajištění servisu na dodané zařízení subjekty registrovanými v ČR. Veškerá písemná,
telefonická či osobní komunikace s pracovníky servisu bude vedena v českém jazyce.
Podrobně jsou požadavky na poskytování záručního servisu uvedeny v návrhu Smlouvy
o dílo, která je přílohou č. 4 těchto ZP.
1.2.3 Pozáruční servis
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž poskytování pozáručního servisu
po dobu 5 let po ukončení dvouleté záruční lhůty. Podmínky pozáručního servisu jsou
podrobně řešeny v návrhu Smlouvy o poskytování servisních služeb pro daný přístroj,
která tvoří přílohu č. 5 těchto ZP.
1.2.4 Zvláštní podmínky pro realizaci
Při provádění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel respektovat provoz nemocnice
a postup dodávky koordinovat dle pokynů odpovědných osob zadavatele. Zadavatel se
zavazuje brát ohled na logistiku dodavatele. Dodavatel složí, dopraví a instaluje
dodávané zboží až na konkrétní místo určení.
1.2.5 Závazné podmínky dodávky – součástí veřejné zakázky jsou:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Demontáž a odvoz staré mycí technologie vč. ekologické likvidace.
Doprava až do místa montáže: Oddělení stravovacího provozu, Nemocnice s
poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa.
Montáž tzn. vybalení, usazení na místo montáže, připojení zařízení na potřebná
media, zdroje energií a odpadu a uvedení do provozu. Odzkoušení všech funkcí.
Zajištění výchozí elektro revizní zprávy o připojení elektrického spotřebiče.
Zaškolení obsluhy, obsahující ovládání a provozní údržbu zařízení.
Protokolární předání zařízení do provozu uživateli.

Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s legislativou České republiky, a to
zejména doporučujících technických a jiných norem, vztahujících se na předmět veřejné
zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.
Předání dodávky ze strany dodavatele do užívání uživateli bude provedeno písemnou
protokolární formou. Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu
zadávacích podmínek této veřejné zakázky a v souladu s harmonogramem plnění, který
bude součástí nabídky uchazeče/dodavatele.
Pokud požadované podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných
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dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky
nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku
za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů
srozumitelnosti a přesnosti popisu, a že zadavatel výslovně umožňuje pro plnění veřejné
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení v souladu s
ustanovením § 89 odst. 6 Zákona.
1.2.6 Související činnosti a podmínky pro provádění předmětu veřejné zakázky:
V rámci předmětu plnění veřejné zakázky je, mimo dodávku výše uvedeného zařízení
dodavatel povinen zajistit a do ceny zahrnout veškeré další činnosti související s
realizací předmětu veřejné zakázky, tj. veškeré vedlejší a ostatní náklady. Jedná se
zejména, nikoliv však výlučně, o:
➢ zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému
provedení předmětu veřejné zakázky,
➢ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
➢ doprava všech částí na místo plnění,
➢ vybalení zařízení z přepravních obalů,
➢ likvidace všech odpadů vzniklých při plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem
o odpadech,
➢ zajištění koordinační a komplementační činnosti,
➢ zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu předmětu veřejné zakázky v
českém jazyce,
➢ předání návodu k používání v českém jazyce,
➢ protokolární předání zařízení do provozu uživateli.
1.2.7 Zvláštní podmínky pro realizaci zakázky
➢

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil technické výkresy,
technické listy nebo jiné doklady, ze kterých budou vyplývat celkové i dílčí rozměry
a požadované provozní hodnoty jednotlivých nabízených zařízení (tj. příkony
elektro, spotřeba vody atd.), prokazující shodu výrobku se zadávacími podmínkami
a dále veškerou další výkresovou dokumentaci, specifikovanou v zadávací
dokumentaci.

➢ Uchazeč navrhne nové zařízení mycí technologie splňující požadavky dle přílohy
č.1 těchto ZP a zakreslí je do půdorysu umývárny ve formátu DWG (příloha č.3
těchto ZP.)
1.2.8 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky (CPV):
Průmyslové kuchyňské zařízení
Instalace a montáž vybavených kuchyní

kód: 39314000-6
kód: 45421151-7

1.3 Podmínky odpovědného zadávání
1.3.1

Při přípravě zadávacích podmínek bylo postupováno v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ,
podle kterého je zadavatel při vytváření zadávacích podmínek povinen za předpokladu,
že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu
ZZVZ.
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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. 7 – 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 Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní důvody
vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací dokumentace), zadavatel
si vyhrazuje právo přijmout opatření k nápravě a zadávací podmínky změnit a současně
přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s ohledem na rozsah a závažnost změny,
vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací dokumentace.
2.1.6 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
2.2.1 Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 8.329.600, - Kč bez
DPH.
Název

Předpokládaná hodnota
bez DPH

Celková cena za dodávku a záruční servis po dobu 2 let 7.849.600,- Kč
Cena pozáručního servisu po dobu 5 let

480.000,- Kč

CELKEM

8.329.600,- Kč

2.2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovená jako maximální a
nepřekročitelná. V případě, že účastník podá nabídku s cenou převyšující
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, bude jeho nabídka vyřazena a účastník bude
vyloučen ze zadávacího řízení.

2.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky
2.3.1 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je umývárna tabletů pro pacienty stravovacího provozu Nemocnice s
poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849, ČesKá Lípa.
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2.3.2 Předpokládaná doba plnění
Zahájení prací: Předpoklad 2Q 2022, přesný termín bude stanoven po nabytí účinnosti
SOD, uzavřené s vybraným uchazečem a s ohledem na aktuální hygienickou situaci a
provozní možnosti zadavatele.
Předpokládaná lhůta realizace: max. 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Dokončení díla – předpoklad: Předpokládaná doba protokolárního předání a převzetí
celého díla 3Q 2022.
Pozáruční servis – po dobu 5 let od uplynutí záruční lhůty.

2.4 Zpracování nabídkové ceny
2.4.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, jako celkovou cenu vymezenou v souladu s touto
ZD, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění:
nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni
podání nabídky a nabídková cena včetně DPH.
2.4.2. V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude nabídková cena do systému
vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE
(http://josephine.proebiz.com). Soupis nabízeného zařízení a prací – cenová tabulka,
jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 2 těchto ZP, bude obsahovat identickou cenovou
nabídku jako elektronický formulář, v případě neshody však bude mít přednost nabídka
uvedená v elektronickém formuláři.
2.4.3. Současně je účastník povinen do této tabulky do příslušných sloupců doplnit ke každé
položce výrobce a typové označení daného zařízení, vč. podrobného popisu částí, (s
ohledem na rozsah popisu může být na samostatném listě jako příloha) tvořících
dodávku dané položky vč. jejího příslušenství, aby bylo možné jednoznačně identifikovat
nabízený předmět. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyloučení nabídky z
hodnocení a účastníka z účasti v zadávacím řízení. Pro lepší orientaci v nabídce
účastníka zadavatel požaduje uvést odkaz na část nabídky, kde se nalézá technická
specifikace nabízeného zařízení, prokazující shodu výrobku se zadávacími
podmínkami/standardem.
2.4.4. Nabídková cena za dodávku zboží musí vždy zahrnovat veškeré náklady návrhu
realizace dle přílohy č.3 a dodávku zboží včetně obvyklých obalů, dopravy do místa
plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže a rozmístění), uvedení do provozu s
předvedením funkčnosti, úklidu a likvidace obalů a odpadů, instruktáž k používání
dodaného zařízení, veškerou technickou dokumentaci. Cena musí zahrnovat veškeré
další náklady dodavatele nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel
a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních),
včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu
po sjednanou dobu, a to včetně práce techniků a cestovného.
2.4.5. Nabídková cena za pozáruční servis musí zahrnovat veškeré náklady spojené s
prováděním pozáručního servisu včetně práce techniků a cestovného po dobu 5 let po
ukončení záruční lhůty.
2.4.6. Nabídkové ceny nesmí být měněny v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz,
stabilitu měny nebo cla.
2.4.7. Nabídková cena je cena maximální, nepřekročitelná po dobu trvání smlouvy a obsahující
veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, včetně veškerých nákladů
souvisejících, vyplývajících z obchodních podmínek a této zadávací dokumentace a zisk
zhotovitele.
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DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

3

3.1 Základní způsobilost
•

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

v rozsahu

dle

3.2 Profesní způsobilost
•

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

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:
Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění technické kvalifikace předložení
seznamu významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení. Zadavatel požaduje předložení 1 dodávky mycí technologie v
celkové minimální pořizovací hodnotě 7 mil. Kč bez DPH, která obsahuje minimálně
jeden vícetankový bezobslužný dvoupásový automat na tácy a příbory s taktovacím
zařízením a magnetickým sběrem příborů
U dodávek kompletních rekonstrukcí, včetně stavebních prací, bude započítán pouze
objem finančního plnění dodávky mycí technologie a dodávky kompaktních tabletů –
nikoli stavební části nebo varné a ostatní technologie.
V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah – finanční objem,
doba plnění a název a kontakt na objednatele.

b) Kritérium dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ: Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil
osvědčení alespoň jednoho pracovníka (vlastní zaměstnanec nebo subdodavatel), který
absolvoval školení u výrobce nabízených mycích automatů, v rozsahu: funkce a použití
bezobslužných poloautomatických zařízení.
c)

Kritérium dle § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ: zadavatel požaduje, aby uchazeč v souladu
s § 104, čl. 1, odst. a) předložil vzorek nabízeného pásu pro mycí pásový automat,
kterým bude zajišťovat mytí nádobí vzorového setu používaného nádobí, vyjma táců a
příborů, a to v měřítku 1:1 v reálném provedení a to v délce do jednoho metru délky, aby
bylo možno ověřit:
a. Požadované parametry a vlastnosti pásu tj., že pás je vhodný pro uložení všech
druhů používaného nádobí – viz příloha č. 6 - Vzorek setu používaného nádobí.
Veškeré nádobí musí být ve vzpřímené šikmé stabilní poloze, aby z něj vytékala
mycí lázeň, vč. schopnosti snadného vkládání a vyzvedávání z pásu,
b. reálnost předloženého kapacitního výpočtu a současně tím splnění požadované
mycí kapacity,
c. požadované provedení a rozměry pásu.
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Uchazeč s nejvýhodnější nabídkou na základě výzvy zadavatele doručí a protokolárně
předá vzorek. Výzva bude zaslána prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE.
Nepředání vzorku bude hodnoceno jako nekompletnost nabídky a je důvodem k
vyloučení uchazeče z účasti ve VZ.
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.

4.2

Zadavatel nepřipouští v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit v nabídce požadované
doklady čestným prohlášením.

4.3

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.

4.4

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.

4.5

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.

4.6

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.

4.7

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.

4.8

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.

4.9

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.

4.10 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.
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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:
•

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.

4.12 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.
4.13 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 a technickou kvalifikaci musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající
nabídku v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému podílu na plnění předmětné
části veřejné zakázky.
4.14 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.
4.15 Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
9

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky
„Dodávka mycí technologie pro tabletový systém pacientů a zaměstnanců“

5

PODDODAVATELÉ

5.1

Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení v rámci
součinnosti před uzavřením smlouvy (dle čl. 12 těchto ZP) předložil seznam významných
poddodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a věcného rozsahu plnění.

5.2

U poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje účastník zadávacího řízení určitou
část kvalifikace, musí účastník zadávacího řízení do nabídky předložit doklady dle bodu
4.11 předchozího článku těchto ZP.

5.3

Seznam významných poddodavatelů se stane přílohou smlouvy o dílo. Změna
významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném oznámení
zadavateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být provedena předložením
nového seznamu. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána
některá část kvalifikace (v souladu s čl. 4.11 těchto ZP), je možná pouze po písemném
odsouhlasení zadavatelem a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže
splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu
jako poddodavatel původní.

5.4

Významní poddodavatelé, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením smlouvy
známi a zapojí se do plnění veřejné zakázky následně, identifikuje vybraný dodavatel
nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. V této souvislosti bude
seznam poddodavatelů aktualizován způsobem uvedeným výše v odst. 5.3. těchto ZP.

6

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1

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

6.2

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídky bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Nabídkovou cenou se rozumí:
- Nabídková cena za dodávku v Kč bez DPH,
- Nabídková cena pozáručního servisu po dobu 5 let v Kč bez DPH.

6.3

7

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

7.1

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.

7.2

Nabídku dodavatel předloží v českém nebo slovenském jazyce.

7.3

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.

7.4

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. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a
celkového počtu listů v nabídce.
B. Doklady k prokázání kvalifikace
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C. Technické výkresy, technické listy nebo jiné doklady ze kterých budou zřejmé
celkové i dílčí rozměry a požadované provozní hodnoty jednotlivých nabízených
zařízení (tj. příkony elektro, výkon, spotřeba vody atd.), prokazující shodu výrobku
se zadávacími podmínkami a veškerá další výkresová dokumentace specifikovaná
v ZD a jejich přílohách.
D. Vyplněný formulář pro zpracování nabídkové ceny (dle přílohy č. 2 těchto ZP)
E. Návrh Harmonogramu dodávky a instalace – dle bodu 2.3.2 této ZD
F. Přílohy (nepovinné)
7.5

8

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.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

8.1

Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrzích smlouvy o dílo a smlouvy o
poskytování servisních služeb, jejichž závazné texty jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 5
těchto ZP.

8.2

Účastník nepředkládá do nabídky návrhy smluv. Závazné texty smlouvy o dílo a
smlouvy o poskytování servisních služeb budou vyplněny až před uzavřením smlouvy s
vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré údaje podbarvené šedě – 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. Ve smlouvě o poskytování
servisních služeb bude uvedena nabídková cena za poskytování servisních služeb ve
vymezeném rozsahu za celou dobu účinnosti této smlouvy (dle příslušné části cenového
formuláře).

8.3

Účastník je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení o tom, že
závazné texty návrhů smluv plně a bezvýhradně akceptuje.

8.4

Smluvní ustanovení obsažená v závazných návrzích smluv 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.

8.5

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrzích smluv má
dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek
ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 2 těchto ZP

9
9.1

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 Pavel Volšík
– projektový manažer, tel.: 735 149 191.
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. V případě požadavků na doplňující informace nebo vysvětlení zadávací
dokumentace postupují dodavatelé dle čl.3 těchto ZP.
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10 TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
10.1 Nabídky je možné podávat pouze v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 211,
odst. 3 ZZVZ prostřednictvím portálu JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com).
10.2 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.
10.3 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 10. 3. 2022 v 10:00 hod.
10.4 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
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TERMÍNY A LHŮTY

11.1 Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu ve smyslu § 40 zákona.
12

SOUČINNOST K VÝBĚRU DODAVATELE

12.1 Zadavatel je dle § 122 odst. 1 ZZVZ povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka, jehož
nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.
12.2 Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve vybraného
účastníka k předložení:
1. originálů nebo úředně ověřených dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá
k dispozici,
2. 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.
12.3. Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel v případě vybraného účastníka, který
je českou právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č.
527/2020 Sb. upravujícího evidenci skutečných majitelů, z evidence skutečných majitelů
podle téhož zákona (dále jen „skutečný majitel“). Vybraného dodavatele, který je
českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, jehož údaje nelze zjistit
z evidence skutečných majitelů, zadavatel ze zadávacího řízení vyloučí. K zápisu
zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení
dodavatele se nepřihlíží.
12.4. Vybraného účastníka, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení
výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li
takové evidence:
a. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle předchozího bodu
k vybranému účastníkovi, který je zahraniční právnickou osobou. Těmito
doklady jsou zejména:
− výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
− seznam akcionářů,
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− rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
− společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
12.5. Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě
stanovené v písemné výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit nebo
prominout její zmeškání.
12.6. V případě, že účastník zadávacího řízení požadované doklady nepředloží nebo
zadavatel zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení dle § 48 odst. 2 nebo může
prokázat naplnění důvodů podle § 48 odst. 5 písm. a) až c) ZZVZ, zadavatel tohoto
účastníka ze zadávacího řízení vyloučí.
12.7. 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 zadávacího řízení. V případě akciové společnosti se sídlem
v zahraničí bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.
12.8. Povinnost vyloučit účastníka ve smyslu odst. 15.6. se nevztahuje na akciové společnosti
v 100 % vlastnictví státu, obce nebo kraje.
12.9. Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení
oznámí výběr dodavatele v souladu s § 123 ZZVZ.
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PODMÍNKY SOUČINNOSTI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

13.1 Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 ZZVZ.
13.2 Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření
smlouvy, a to tak, aby mohla být smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po uplynutí
lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ.
13.3 V rámci součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ je
vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli:
a) návrh smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování servisních služeb připravené
v souladu s čl. 8 těchto ZP a všechny požadované přílohy návrhů smluv, pokud
nebyly předloženy v nabídce nebo je zadavatel již nemá k dispozici
b) doklady o pojištění v rozsahu dle článku 7 návrhu smlouvy o dílo
c) seznam poddodavatelů.
13.4 Neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy může být důvodem pro vyloučení
vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 124 odst. 2 ZZVZ.
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DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

14.1 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.
14.2 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ.
14.3 Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
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14.4 Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení
zadávacího řízení.
14.5 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
14.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
14.7 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění v rámci vymezené části veřejné
zakázky.
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ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

15.1 Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
15.2 Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení
účastníka zadávacího řízení.
15.3 Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejní zadavatel smlouvy v registru
smluv za pomoci automatického strojového převodu textu.
15.4 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.

Za zadavatele:
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Marek
Datum: 2022.02.10
Marek
10:52:09 +01'00'

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