České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
Dodávka potravin - drůbež

veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v zadávací dokumentaci
„zákon“).
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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Dodávka potravin - drůbež

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Dle předpokládané hodnoty:

zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Sídlo zadavatele:

B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České
Budějovice

IČO zadavatele:

260 68 877

Právní forma zadavatele:

121 – Akciová společnost

Jménem zadavatele jedná:

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva

Adresa profilu zadavatele:

2.

Dokumenty k předmětné veřejné zakázce budou
uveřejňovány na profilu zadavatele:
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

18.12.2019 (elektronicky)

Místo podání nabídek:

https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

3.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Michalcová

Telefon:

731 565 259

E-mail:

michalcova.michaela@nemcb.cz
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4.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) na
dodávku potravin - drůbeže s více účastníky zadávacího řízení. Veřejná zakázky na
základě rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) bude uzavřena s více dodavateli bez
obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody (§ 132 odst. 3 písm. b) zákona), tzn.,
plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat způsobem uvedeným v rámcové kupní
smlouvě, a to s vybranými dodavateli pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Smluvními stranami rámcové kupní smlouvy bude zadavatel a vždy další minimálně tři
dodavatelé, maximálně však pět dodavatelů, kteří podají svou nabídku do předmětného
zadávacího řízení, tzn. že bude rámcová kupní smlouva uzavřena vždy se třemi (3) až pěti
(5) dodavateli, a to samostatně na dodávku potravin - drůbeže. Tato podmínka nebude platit
v případě, že do předmětného zadávacího řízení nebude podán dostatečný počet nabídek
nebo podané nabídky nesplní požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem. V takovém
případě uzavře rámcovou kupní smlouvu zadavatel s těmi účastníky, zadávacího řízení, kteří
takové požadavky splní, nebo předmětné zadávací řízení v souladu s § 133 odst. 2 zákona
zadavatele zruší.
Podrobnosti o plnění předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v Příloze č. 1 Rámcové kupní
smlouvy a v Příloze č. 3 Soupis dodávek – ceník.

Popis plnění předmětu veřejné zakázky:
V Příloze č. 6 – Soupis dodávek – ceník ocení účastník cenu za 1 kg drůbeže bez DPH, výši
DPH v %, cenu s DPH a celkovou cenu vč. DPH za 2 roky.
Požadavky:
- u chlazeného masa požadujeme chov a porážku v ČR
Zboží

Jednotka

2 roky

kachní stehna 250 g mražená (kalibrovaná), baleno 10 kg

kg

2 600

kuře chlazené 1 500 g

kg

3 300

kuřecí prsní řízek 180 – 200 g (chlazený/mražený)

kg

13 300

kuřecí stehna chlazená 240g kalibrovaná, baleno po 10 kg

kg

28 800

krůtí prsa hluboce zmražená 1 500 g

kg

140

kuřecí stehna UZENÁ 200 g

kg

550

Kupující si vyhrazuje právo neodebrat či překročit předpokládané množství drůbeže s
ohledem na své potřeby a skladbu pacientů.
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4.2. MÍSTO PLNĚNÍ
4.2.1.

Jihočeský kraj – kód NUTS CZ031

4.2.2.

Nemocnice České Budějovice – kód ZÚJ 544256

4.3. DOBA PLNĚNÍ
4.3.1.

5.

Termín plnění zakázky je stanoven na 24 měsíců.

KLASIFIKACE
HODNOTA

DLE

CPV

A

PŘEDPOKLÁDANÁ

5.1. CPV
Hlavní CPV kód:
15000000 – 8 Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
15112000 – 6 Drůbež
5.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 24 měsíců, stanovená v souladu s § 16
a násl. ZZVZ činí: 3 100 000 Kč bez DPH

6.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
6.1.1.

Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
6.1.2.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1
písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat

a) tato právnická osoba,
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b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

6.1.3.

d) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
e) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice v nabídce předložením:

6.1.4.

f) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
g) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
h) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. b) zákona,
i) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
j) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
k) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.
Účastník může využít vzor prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 3 této
ZD).

6.1.5.

6.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

6.2.1.

6.3. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona.

6.3.1.

6.4. TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Splnění technické způsobilosti dle § 79 odst. 2 zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu významných dodávek.

6.4.1.
a)

Seznam významných dodávek

Zadavatel požaduje po dodavatelích v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) Zákona
seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Požadovaná minimální úroveň:
Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace, pokud ve své nabídce
předloží formou čestného prohlášení seznam uskutečněných dodávek obdobného
charakteru tj. dodávky drůbeže – minimálně 2 uskutečněné dodávky, jejichž finanční
objem dosáhl 1 000 000 Kč bez DPH za každou dodávku.
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Seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením
zadávacího řízení dle výše uvedené specifikace včetně uvedení ceny, doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele (jméno, telefon, e-mail).

Účastník může využít vzor významných dodávek (příloha č. 4 této ZD).
6.5. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE
6.5.1.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením.

6.5.2.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

6.5.3.

V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání
splnění kvalifikace kopie dokladů. Zadavatel si vždy před uzavřením smlouvy
vyžádá originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace
od účastníka, se kterým má být uzavřena smlouva.

6.5.4.

Dodavatel může nahradit požadované doklady
osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 zákona.

jednotným

evropským

6.6. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY
6.6.1.

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
poddodavatele) je dodavatel povinen doložit doklady dle § 83 zákona.

(např.

6.6.2.

Dodavatel je v souladu s přiměřeným užitím ust. § 83 odst. 1 zákona oprávněn
prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s
výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do
takové evidence vyžaduje) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:

6.6.3.

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona
(výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takové evidence
vyžaduje) jinou osobou,

6.6.4.

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,

6.6.5.

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

6.6.6.

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

6.6.7.

Má se za to, že požadavek podle předchozího odstavce a poslední odrážky 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 kvalifikaci
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a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona, vztahující
se k takové osobě, musí tento dokument rovněž obsahovat závazek, že jiná
osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje.
6.6.8.

7.

8.

V případě, že zadavatel vyžaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace dle
ustanovení § 78 zákona a účastník ji prokazuje prostřednictvím jiné osoby,
předloží účastník v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona prohlášení, že
účastník a jiná osoba ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1.1.

Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci
veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru, jejíž
nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Účastník vyplní v textu smlouvy
údaje, které jsou určeny k vyplnění (v návrhu smlouvy označeno jako: [doplní
účastník], a tutéž smlouvu použije jako součást nabídky. Smlouva bude
podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobou oprávněnou jednat
jménem/za účastníka.

7.1.2.

Nabídka, ve které bude obsah smlouvy pozměněn mimo místa určená k
vyplnění, bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění
podmínek zadání.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
8.1.1.

Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací
dokumentace oceněním Přílohy č. 6 - Soupis dodávek – ceník.

8.1.2.

Účastník je povinen dodržet strukturu soupisů dodávek a není oprávněn do
těchto soupisů zasahovat jinde, než v místech k tomu určených, zejména není
oprávněn přidávat a odebírat žádné položky.

8.1.3.

Pokud účastník zjistí rozpor či nejasnost v soupisech dodávek, vyžádá
si vysvětlení zadávací dokumentace.

8.1.4.

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých
korunách bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH.

8.1.5.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu Rámcové kupní smlouvy.

8.1.6.

V případě rozporu celkové ceny uvedené ve smlouvě a v soupisu dodávek ceník, považuje zadavatel za rozhodnou cenu dle soupisu dodávek - ceník.

8.1.7.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nutné k řádnému a
včasnému provedení předmětu veřejné zakázky.

8.1.8.

Zadavatel, v souladu s ust. § 113 zákona, bude posuzovat nabídky dodavatelů
z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

9.

9.1.1.

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114
zákona základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky.

9.1.2.

V rámci základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky se bude
hodnotit dle následující tabulky:
Č. dílčího
kritéria
1.

9.1.3.

Popis kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH

Váha v %
100

Způsob hodnocení jednotlivých dílčích kritérií:
Nabídková cena v Kč bez DPH

9.1.4.

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH, uvedená v návrhu
rámcové kupní smlouvy, a to tak, že jednotlivé nabídky budou seřazeny od
nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž nejvýhodnější nabídkou bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

9.1.5.

V případě stejné výše nabídkové ceny u více uchazečů rozhodne o
nejvhodnější nabídce pořadí podání nabídek zadavateli. To znamená, pokud
podají dva a více uchazečů nabídku se stejnou nabídkovou cenou, bude jako
nejvhodnější nabídka stanovena ta, která byla doručena na místo podání
nabídek dříve.

10.

ZADÁVACÍ LHŮTA

10.1.1. Zadávací lhůta trvá 6 měsíců. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací
lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

11.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

11.1. SEZNAM PODDODAVATELŮ
11.1.1. Účastník je povinen v nabídce dále uvést v souladu s ustanovením § 105 odst.
1 písm. b) zákona, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či
více poddodavatelům a uvést identifikační údaje každého poddodavatele
(seznam poddodavatelů). Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné
zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce
(prohlášení, že zakázka nebude plněna poddodavatelsky).
11.1.2. Účastník může využít vzor seznamu poddodavatelů (příloha č. 5 této ZD).
11.2. POJIŠTĚNÍ
11.2.1. Zadavatel, požaduje, aby vybraný dodavatel předložil před podpisem Rámcové
kupní smlouvy písemný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
třetím osobám, přičemž účastník je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou
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dobu platnosti a účinnosti Rámcové kupní smlouvy. Výše pojistné částky je
stanovena ve smlouvě v čl. 12.1 Vybraný dodavatel předloží úředně ověřenou
kopii pojistné smlouvy/certifikátu zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny.
11.2.2. Ve smyslu § 104 písm. a) zákona předloží vybraný dodavatel doklad o pojištění
před podpisem Rámcové kupní smlouvy, a to při poskytování součinnosti ve
smyslu ust. § 122 odst. 3 písm. b) zákona. Nepředložení dokladu o pojištění
bude považováno za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy.

12.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

12.1. OBECNÉ POŽADAVKY
12.1.1. Účastníci jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze
zákona.
12.1.2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
12.1.3. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
12.1.4. Nabídka bude předložena písemně, v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje, v českém jazyce.
12.1.5. Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně
kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude
uvedena v krycím listu dle závazného vzoru (příloha č. 2 této ZD). Na emailovou adresu kontaktní osoby účastníka mohou být zadavatelem
doručovány dokumenty a písemnosti v zadávacím řízení. (Při komunikaci
elektronickou poštou je účastník povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí
každé zprávy; zpráva se považuje za doručenou okamžikem přijetí zprávy
poštovním serverem příjemce zprávy.)
12.1.6. Místem pro podání nabídek je: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
12.1.7. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován
jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK webová stránka
https://ezak.jihnem.cz/
12.1.8. Za čas podání nabídky odpovídá účastník.
12.1.9. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se
nepovažují za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim
nepřihlíží.
12.2. STRUKTURA NABÍDKY
12.2.1. Zadavatel doporučuje strukturovat nabídku následujícím způsobem:
a.
b.
c.

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
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d.
e.
f.
g.

13.

Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za
účastníka (pokud nelze zjistit z výpisu z obchodního rejstříku)
Návrh rámcové kupní smlouvy včetně příloh (oceněný soupisy dodávek)
Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna
poddodavatelsky
Případné další dokumenty předpokládané touto zadávací dokumentací.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

13.1.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 12. 2019 v 10:00 hod.
13.1.2. Otevírání obálek s ohledem na elektronické podání nabídek proběhne
neveřejně.

14.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

14.1.1. Prohlídka místa plnění nebude vzhledem k povaze veřejné zakázky
uskutečněna.

15.

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE

15.1.1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o vysvětlení
zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu, dle § 98 a 99, ve spojení s §
54 zákona.
15.1.2. Žádost účastníka o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být
doručena písemně na e-mail: verejnezakazky@nemcb.cz nebo prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
15.1.3. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že případná vysvětlení, změny či doplnění
zadávacích podmínek budou uveřejňovány na profilu zadavatele; zadavatel
doporučuje dodavatelům, aby profil zadavatele ve svém vlastním zájmu
sledovali.
15.1.4. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli
doručena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před koncem lhůty pro podání
nabídek.

16.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

16.1.1. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení
požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i
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jiných, kvalitativně
standardu.

a technicky

obdobných

řešení,

minimálně

stejného

16.1.2. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné
zakázce. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást
dokumentace o zadání veřejné zakázky.
16.1.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u
třetích osob.
16.1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených
v zákoně.
16.1.5. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho
skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z
evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné
rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v
dokumentaci o veřejné zakázce.
16.1.6. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli výše uvedeným postupem, vyzve
zadavatel dle § 122 odst. 5 zákona v rámci výzvy učiněné podle § 122 odst. 3
zákona vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

16.1.7. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, kteří jsou akciovou
společností nebo mají právní formu obdobnou akciové společnosti na nutnost
mít vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel ověří dle § 48 odst. 9 zákona
u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7
zákona (tj. nevydání výlučně zaknihovaných akcií) na základě informací
vedených v obchodním rejstříku. Tato ustanovení se nepoužijí pouze pro
takového účastníka, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 %
základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.
16.1.8. Zadavatel si dále v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo případné
oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě
se taková oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
16.1.9. Zadavatel v pozici správce osobních údajů ve smyslu č. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob
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informuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen „GDPR“) dodavatele účastnící se předmětného
zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace
předmětného zadávacího řízení.
16.1.10. Zadavatel může v rámci předmětného zadávacího řízení zpracovávat osobní
údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů, členů statuárních orgánů a
kontaktních osob dodavatelů a poddodavatelů a osob, prostřednictvím kterých
je dodavatelem prokazováno splnění požadované kvalifikace, osob sestavující
nabídku a skutečných majitelů dodavatele.
16.1.11. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro
realizaci předmětného zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními
předpisy vztahujícími se k uvedenému řízení a zákonu o zadávání veřejných
zakázek.

17.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1 – Rámcová kupní smlouva
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k základní způsobilosti
Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6 – Soupis dodávek – ceník

V Českých Budějovicích dne 2. 12. 2019

Ing. Michaela Michalcová
Veřejné zakázky – obchodní oddělení

str. 13 z 13

