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

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKON“)
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Nemocnice České Budějovice, a.s
B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
260 68 877

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Dodávka potravin - drůbež
V Českých Budějovicích dne 2. prosince 2019
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Dodávka potravin - drůbež
zjednodušené podlimitní řízení

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo
trvalého pobytu (příp. doručovací
adresa):
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba ve věcech
zadávacího řízení:
Telefon:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:
Profil zadavatele:

Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01
České Budějovice
260 68 877
CZ26068877
Ing. Michaela Michalcová
+420 731 565 259
michalcova.michaela@nemcb.cz
Marie Hajnová
+ 606 593 766
hajnova.marie@nemcb.cz
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
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3. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96, odst. 1 zákona na
profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávky

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.
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
5. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum:

18. 12. 2019

Hodina: 10:00

6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK A INFORMACE, V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT
PODÁNY
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje pro správu
veřejných zakázek EZAK dostupného na https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html (dále
jen „EZAK“), který slouží zároveň i pro příjem nabídek.
Nabídka bude předložena písemně, v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje, v českém jazyce.
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. Na e-mailovou 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.)
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Místem pro podání nabídek je: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji E-ZAK webová stránka https://ezak.jihnem.cz/
Za čas podání nabídky odpovídá účastník.
Nabídky mohou být podány pouze v českém nebo slovenském jazyce.
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH
DOKLADŮ
7.1. Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.
7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) 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.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) 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 a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové
osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná
osoba bude vykonávat dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
7.3. Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost
podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 zákona každý dodavatel
samostatně.
7.4. Doklady o kvalifikaci
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Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze
zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele
zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce
předložena plná moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.
7.5. Základní způsobilost
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.
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,
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
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

4

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74
1 písm. b) zákona,

odst.

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74
1 písm. d) zákona,

odst.

f) 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.

7.6. 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.
7.7. Technická kvalifikace
Splnění technické způsobilosti dle § 79 odst. 2 zákona prokáže dodavatel předložením
seznamu významných dodávek.
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.
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).

7.8. Prokazování splnění kvalifikace v nabídce
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením.
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.
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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.
Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky dle § 87 zákona.

8. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace,
oceněním soupisů dodávek, jež budou součástí nabídky.
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.
Pokud účastník zjistí rozpor či nejasnost v soupisech dodávek - ceník, vyžádá si vysvětlení
zadávací dokumentace.
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez
DPH, samostatně DPH a včetně DPH.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu Rámcové kupní smlouvy.
V případě rozporu celkové ceny uvedené ve smlouvě a v soupisu dodávek - ceník, považuje
zadavatel za rozhodnou cenu dle soupisu dodávek - ceník.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nutné k řádnému a včasnému
provedení předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel, v souladu s ust. § 113 zákona, bude posuzovat nabídky dodavatelů z hlediska
toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

9. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE § 115 ZÁKONA
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 zákona
základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky.
V rámci základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky se bude hodnotit dle
následující tabulky:
Č. dílčího
kritéria
1.

Popis kritéria
Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Váha v %
100

Způsob hodnocení jednotlivých dílčích kritérií:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že jednotlivé nabídky
budou seřazeny od nejlevnější po nejdražší, přičemž nejvýhodnější nabídkou bude
nejlevnější nabídka.
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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.
V Českých Budějovicích dne 2. prosince 2019

Ing. Michaela Michalcová
Obchodní oddělení – veřejné zakázky
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