PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Vážení,
zadavatel veřejné zakázky na dodávky s názvem „Přeprava stravy pro SZZ Krnov“ zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ nebo „zákon“), Vás tímto informuje o zahájení
veřejné zakázky a současně Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v souladu se
ZZVZ a zadávací dokumentací.
1.

Zadavatel

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Sídlo:
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO/DIČ:
00844641 / CZ00844641
Zastoupena:
MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Roxana Otrubová, referent majetkové správy
Telefon: 777 591 238
E-mail: otrubova.roxana@szzkrnov.cz
2.

Druh, předmět a rozsah veřejné zakázky

Předmětem podlimitní VZ je výběr nejvhodnějšího dodavatele k zajištění rozvozu hotových jídel a nápojů
tabletovým systémem za podmínek stanovených v zadávacích podmínkách, a to v souladu
s harmonogramem denních závozů specifikovaných níže, obecně platnými právními předpisy
a hygienickými normami určenými ke dni provádění přepravy mezi pracovištěm zadavatele v Krnově
a nemocničním oddělením OOP Dvorce, LDN+OOP Město Albrechtice a SN v Opavě.

3.

Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech příloh způsobem, který umožňuje dálkový
přístup na profilu zadavatele:
https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html
Zadávací dokumentace, včetně příloh, bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu zadávacího
řízení.
4.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:
15. 12. 2020 do 09:00 hodin.
Místo pro podání nabídek:
Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové
adrese: https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html
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Způsob podání nabídek:
Podání nabídek k této veřejné zakázce je přípustné pouze v elektronické formě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Jiná forma podání nabídky není přípustná, a to včetně nabídky
podané prostřednictvím emailu či datové schránky!!! Nabídky podané v jiné formě než
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebude zadavatel vyhodnocovat, tyto budou VYŘAZENY a
účastník bude ze zadávacího řízení VYLOUČEN. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Nabídka v českém jazyce bude vložena účastníkem ZŘ v elektronické formě do elektronického
nabídkového listu vytvořeného v el. nástroji E-ZAK, zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a
důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím
stanovené lhůty pro jejich zpřístupnění.
Nabídky budou v elektronickém nástroji chráněny šifrováním jejich obsahu v souladu s požadavky
stanovenými Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 260/2016 Sb., v platném znění. Bližší podrobnosti
a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí zadávací dokumentace – Příloha č. 4.
5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
5.1

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) splní základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) – e),
b) splní profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a),
c) splní technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b).
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
5.1.1

Základní způsobilost

Způsobilým 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 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku
dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat (i) tato právnická
osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat (i)
tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, (iii) osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a (iv) vedoucí pobočky závodu. (§ 74 odst. 1 písm. a)
zákona, § 74 odst. 2 a 3 zákona).
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§
74 odst. 1 písm. b) zákona),
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona),
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 (§ 74 odst. 1 písm. d) zákona).
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 (§ 74
odst. 1 písm. e) zákona).
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
➢ výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k bodu 5.8 a) zadávací dokumentace,
➢ potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 5.8 b) zadávací dokumentace,
➢ písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu 5.8 b) zadávací
dokumentace,
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➢
➢
➢

písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 5.8 c) zadávací dokumentace,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 5.8 d) zadávací
dokumentace
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 5.8 e) zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
5.1.2

Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona.
Způsob prokázání dle § 77 odst. 1 zákona
Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje. Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho
obdobu podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce
s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje
na doklady ve slovenském jazyce. V případě států, kde neexistuje evidence obdobná obchodnímu rejstříku
v České republice, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením,
v němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a existuje podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa
podnikání nebo bydliště, (ii) osoby podepisující jeho jménem nabídku a související dokumenty jsou k tomu
plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa
podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v
České republice, doloží také výpis z českého obchodního rejstříku vztahující se k této organizační složce.
Způsob prokázání dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis
z živnostenského rejstříku.
Technická kvalifikace dle. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
b) Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
Seznamem významných služeb (formou čestného prohlášení) shodného typu jako je předmět této VZ,
poskytnutých účastníkem ZŘ za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení
následujících údajů:
a)
b)
c)
d)
e)

Zadavatel (objednatel) a místo plnění
Stručná charakteristika služby a její rozsah
Cena v Kč bez DPH za každou službu
Doba poskytnutí – rok realizace dodávky
Kontaktní osoba – tel., e-mail – u které bude možné realizaci významné služby
ověřit
Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval
minimálně 3 služby obdobného typu. Službou obdobného typu se rozumí služba s obdobným plnění (tzn.
přeprava stravy za období min. 12 po sobě jdoucích měsíců), jaké je předmětem této zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam významných dodávek předložený
dodavatelem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě,
že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel
právo dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.
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5.2

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Nahrazení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením
Splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace je dodavatel oprávněn nahradit
podepsaným čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou
zadavatelem a uvedenou v zadávací dokumentaci splňuje (vzor Čestného prohlášení – Příloha č. 3) nebo
jiným evropským osvědčením dle § 53 odst. 4 ZZVZ.
Upozornění pro účastníky ZŘ:
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva bude v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ
povinen předložit originály nebo úředně ověřené kopie konkrétních dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již
nemá zadavatel k dispozici (např. pokud již byly obsaženy v nabídce). Tyto doklady je třeba si včas
zajistit. Dodavatel tedy před podpisem smlouvy předkládá doklady o jeho kvalifikaci dle § 75 odst. 1 a §
77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Účastník zadávacího řízení, který nepředloží
doklady dle § 122 odst. 3 ZZVZ, bude zadavatelem vyloučen.
6.

Kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 podle jejich ekonomické výhodnosti, na základě nejnižší
nabídkové ceny (váha 100 %).
Předmětem hodnocení bude nabídková cena v Kč bez DPH (100 %), tzn výše denní sazby za
přepravu stravy dle harmonogramu, včetně veškerých náklad s tím spojených.
Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Pořadí dodavatelů
bude stanoveno podle výše nabídkové ceny.
Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
7.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ vázáni svými nabídkami) je stanovena na 120
kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
8.

Ostatní informace a údaje

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 140 450,00 Kč bez DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být učiněna prostřednictvím
el. nástroje E-ZAK. Zadavatel v zákonné lhůtě zveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti
na profilu zadavatele.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
účastníkem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo, dle ustanovení § 48 odst. 5, písm. f) Zákona, vyloučit účastníka zadávacího
řízení pro nezpůsobilost, pokud zadavatel prokáže, že se účastník zadávacího řízení v posledních 3 letech
před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení dopustil závažného profesního
pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost.
Zadavatel nepřipouští možnost podání variantních nabídek dle § 102 zákona.
Strana 4 z 5
SZZ/Otr/2020/27/přeprava stravy-SZZ

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty § 41 zákona.
Dodavatelé sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Dodavatelé nemají v žádném
případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí ve výběrovém řízení.
Zadavatel nebude dodavatelům, kteří se zúčastní zadávacího řízení, vracet nabídky ani jednotlivé součásti
v případě, že tyto byly nedopatřením zadavateli doručeny v listinné podobě.
Veškeré podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně upraveny v této zadávací dokumentaci, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona.
Veškeré informace a údaje uvedené v této Výzvě a ostatních dokumentech, souvisejících s touto veřejnou
zakázkou, vymezují závazné požadavky zadavatele na obsah nabídky na veřejnou zakázku a na plnění
veřejné zakázky. Tyto uvedené požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky k VZ. Neakceptování požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučením dodavatele ze zadávacího řízení.
9.

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne dne 15. 12. 2020 v 09:05 hod v sídle zadavatele.

V Krnově

Digitálně podepsal

MUDr.
MUDr. Ladislav
Václavec, MBA
Ladislav
Václavec, MBA Datum: 2020.11.25
11:21:22 +01'00'

……………………………………………………………
za zadavatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel
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