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Z A DÁ VA CÍ

DOKUMEN TA CE

K VEŘEJNÉ ZA KÁ Z CE
Dodávka OOPP pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021-2023
_________________________________________________________________________________________________________________

I.

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Sídlo

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO

709 32 581

Korespondenční adresa

SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Richard Staňo
T: +420 547 120 328, M: richard.stano@susjmk.cz

II.

V E Ř E J N Á Z A K Á ZK A

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných

pracovních prostředků pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021
– 2023.
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 3 ZD –
Návrh smlouvy a v příloze č. 5 ZD – Specifikace předmětu plnění.

Klasifikace zakázky (CPV) 18100000-0
URL zakázky

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00024003

Druh veřejné zakázky

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
zákona o zadávání veřejných zakázek /dále jen „ZZVZ“/

Předpokládaná hodnota

2.950.000,- Kč bez DPH

III.

PODMÍNKY

Místo plnění

-areály zadavatele, které se nachází na území Jihomoravského kraje
oblast Sever

Komenského 2, Blansko 678 01

oblast Střed

Ořechovská 35, Brno 619 64

oblast Jih

Lidická 3446, Břeclav 690 34

oblast Západ

Kotkova 3725/24, Znojmo
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Doba plnění

Průběžné plnění od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2023.

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou uvedeny v příloze ve formě textu smlouvy.
IV.

KVALIFIKACE

Účastníci jsou povinni prokázat následující způsobilost a kvalifikaci tím, že předloží níže uvedené
doklady.
Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ)
Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením čestného prohlášení (Účastník může
pro čestné prohlášení použít formulář v příloze č. 3 této zadávací dokumentace).
Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)
Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ , a to
předložením následujících dokladů:
1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku, či výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru,
zejména výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona.
Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)
Účastníci prokáží technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, a to předložením:
Seznamu významných dodávek provedených účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení. Za významnou zakázku je považováno dodání osobních ochranných pracovních pomůcek dle
ČSN EN ISO 20471:2013. Zadavatel doklady za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení nebude zohledňovat.
Minimální úroveň :
Alespoň dvě dodávky ochranných pracovních pomůcek dle ČSN EN ISO 20471:2013 o finančním
objemu každé z nich větším než 1.450.000,- Kč bez DPH dodaných v průběhu posledních tří let před
zahájením zadávacího řízení. Pokud účastník realizoval dodávky s pomocí poddodavatelů nebo ve
sdružení nebo jako poddodavatel, minimální finanční objem účastníkem dodávek musí být alespoň
1.450.000,- Kč bez DPH. Dodávky realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze sčítat.
Způsob prokázání kvalifikace:
Předložením seznamu dodávek provedených účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení. Seznam musí vedle popisu a počtu předmětu služeb obsahovat minimálně měsíc a rok dokončení
jednotlivých služeb a kontaktní údaje na osobu objednatele.
Prokazování způsobilosti a kvalifikace
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky
zadavatele, prokázat v nabídce čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 ZZVZ nebo jednotným evropským
osvědčením (zejména §87 ZZVZ), výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234
ZZVZ), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (zejména § 228 ZZVZ) nebo v souladu
s §45 odst. 4 ZZVZ.
Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé
společnou nabídku v souladu zejména s § 82 ZZVZ.
V.

PROCESNÍ

POSTUP HODNOCENÍ
A K VA L I F I K A C E A P O S O U Z E N Í N A B Í D E K

NABÍDEK,
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Hodnocení nabídek a posouzení nabídky bude prováděno tříčlennou komisí, jmenovanou zadavatelem.
Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení komise.
Po otevření nabídek v elektronickém nástroji provede komise hodnocení nabídek, o čemž bude v souladu
se ZZVZ pořízena písemná zpráva o hodnocení. U nabídky, která se na základě hodnocení umístí na
prvním místě pořadí, bude následně provedeno posouzení nabídky, zda splňuje požadavky stanovené
ZZVZ a zadávacími podmínkami. Komise v případě, že zjistí, že nejsou splněny podmínky pro účast v
zadávacím řízení či zjistí nejasnosti v nabídce, může požádat, aby účastník zadávacího řízení v
přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje či doklady
(§ 46 ZZVZ). V případě mimořádné nízké nabídkové ceny bude postupováno v souladu s § 113 ZZVZ.
V případě, že vyzvaný účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace či
nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodní způsob stanovení mimořádné nízké nabídkové ceny
a v dalších případech uvedených v ZZVZ, bude doporučeno komisí zadavateli vyloučit účastníka z další
účasti v zadávacím řízení.
V případě vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení popsaném výše,
komise provede posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocená jako
další v pořadí. Při posouzení a hodnocení bude postupováno obdobně, jako je uvedeno výše.
VI.

HODNOCENÍ

Hodnotící kritérium
Nejnižší nabídková cena = nejvhodnější nabídka na prvním místě v pořadí.
Hodnocena bude celková cena za plnění veřejné zakázky. Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez
DPH uvedená v příloze č. 4 ZD – Nabídková cena (která následně bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy).
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele včetně nákladů na dodání do jednotlivých
míst plnění.
VII.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

V případě, že oprávnění osoby zastupovat účastníka nevyplývá z dokladů, kterými se prokazuje splnění
kvalifikace, nabídka bude obsahovat doklad o takovém oprávnění (např. plná moc).
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a jsou zpracovány do formy
návrhu textu smlouvy a jsou pro účastníka závazné. Účastník je povinen při zpracování návrhu smlouvy
vycházet z obchodních podmínek; účastník není oprávněn při zpracování návrhu smlouvy měnit nebo
přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma následujících případů:
a) Identifikace účastníka a osob oprávněných ho zastupovat (hlavička a závěr textu, příloha č. 3).
b) Uvedení citlivých údajů – (čl. VIII. odst. 8.7).
c) Nabídková cena/ ceny budou uvedeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Touto přílohou bude
vyplněná příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy
VIII.

D A L Š Í P O D M Í N K Y P R O U ZA V Ř E N Í SOD

Zadavatel v souladu s §104 písm. a) a b) ZZVZ stanovuje podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, a to předložení vzorku a úspěšný výsledek zkoušky vzorku.
Vybraný dodavatel předloží zadavateli ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
zadavatele vzorek za účelem kontroly a testování (posouzení) splnění požadavků zadavatele
stanovených v zadávací dokumentaci.
Přesnou dobu předložení vzorku v rámci stanovené lhůty vybraný dodavatel dohodne s kontaktní
osobou zadavatele uvedenou ve výzvě k předložení vzorku. Zadavatel s účastníkem si spolu můžou
dohodnout i kratší termín k předložení vzorku než je uvedeno v odst. 2 tohoto článku.
Vzorkem se rozumí:
- 1 kus kalhot do pasu, 1 kus kraťasů, 1 kus výstražné vesty, 1 kus reflexní polokošile, 1 kus zimní
bundy
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- Vzorky musí být nové, doposud nepoužívané.
Místem předložení vzorků bude areál SUS Jihomoravského kraje, Ořechovská 35, Brno – Horní
Heršpice
- vybraný dodavatel po celou dobu (tj. včetně doby od předání vzorku zadavateli až do jeho
vrácení zadavatelem zpět vybranému dodavateli) nese riziko náhodného zničení či poškození
vzorku, s výjimkou poškození či zničení vzorku zadavatelem při zkoušce. Předpokládaná délka
zkoušení vzorku 10 pracovních dnů.
Kontrola bude provedena v následujícím rozsahu:
- předmětem kontroly bude požadované provedení vzorku a jeho funkčnost. Dle potřeby mohou
být parametry ověřeny zátěžovým nebo jiným vhodným testem.
- o výsledku kontroly a odzkoušení vzorku zadavatel vyhotoví protokol, který bude podepsán
zadavatelem a pověřeným zástupcem dodavatele. Pokud dodavatel resp. jeho pověřený zástupce
odmítne protokol podepsat, poznamená zadavatel tuto skutečnost s uvedením důvodů odmítnutí
do protokolu.
Veškeré náklady vybraného dodavatele související s předložením vzorku nese tento dodavatel.
Po kontrole vzorku bude vzorek vrácen vybranému dodavateli. O vrácení vzorku zadavatel vyhotoví
protokol, který bude podepsán zadavatelem a vybraným dodavatelem.
V případě, že dodavatel nepředloží vzorky nebo výsledek zkoušky nebude odpovídat zadávacím
podmínkám, bude dodavatel v souladu s §122 odst. 7 ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení.
IX.

OBSAH NABÍDKY

Účastníci nabídku podávají písemně. Zadavatel určuje jako výhradní způsob podání nabídky
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejné
zakázky dostupné na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html a
URL zakázky https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00024003.
Zadavatel stanovuje následující požadavky na nabídku, která bude obsahovat:
1. Identifikační údaje účastníka uvedené ve formuláři „Krycí list nabídky“ (Obchodní firma, název
nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání; identifikační číslo. V případě podání společné
nabídky: (společnost dle §2716 a násl. občanského zákoníku): Označení společnosti; identifikační
údaje členů společnosti, způsob jednání za společnost) - příloha č. 1 zadávací dokumentace.
2. Doklady prokazující kvalifikaci a způsobilost.
3. Doklady prokazující že nabízené pracovní oděvy splňují požadované normy dle specifikace

předmětu plnění.
4.
5.
6.
7.

Doklad o oprávnění osoby, jež podepisuje návrh smlouvy, uzavřít danou smlouvu se zadavatelem.
Vyplněné obchodní podmínky vč. příloh podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka.
Další doklady požadované v zadávacích podmínkách či na jejich základě.
Součástí nabídky bude v elektronické podobě smlouva ve formátu *.doc nebo *.docx.

Elektronický nástroj
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu
zadávacího řízení jinak.
Veškeré písemnosti zaslané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemností v elektronickém nástroji
E-ZAK. Na doručení písemností nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda
elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na
jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoliv.
Zadavatel upozorňuje, že pro plné využití možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a
dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK,
uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal z veřejně přístupných zdrojů. Je povinností každého
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dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznámení se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK jakož i správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Podrobné
informace
o
ovládání
systému
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/manual.html .
X.

jsou

dostupné

v uživatelské

příručce

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta

26. 08. 2021 do 10:00 hod.

Způsob

Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje

Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po
uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Při podání nabídek je třeba dodržet
postup stanovený ustanovením §107 ZZVZ.
XI.

O T E VÍ R Á N Í N A B Í D E K

S ohledem na elektronickou podobu nabídek bude otevírání nabídek bez účasti účastníků zadávacího
řízení.
XII.

V Y S V Ě T L E N Í , ZM Ě N A N E B O D O P L N Ě N Í Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit kontaktní osobě zadavatele
v písemné podobě (postačí emailem) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro
podání nabídek.
Zadavatel vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele.
XIII. U ZA V Ř E N Í S M L O U V Y
Vybraný dodavatel je povinen v souladu se ZZVZ poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření
smlouvy, čímž se rozumí především doručení stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na
uzavření smlouvy zadavateli. Výzva k předložení návrhu na uzavření smlouvy bude vybranému
dodavateli zaslána spolu s rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele.
Předložení návrhu smlouvy vybraným dodavatelem, který nebude odpovídat obsahu nabídky vybraného
dodavatele, nebude splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací, se považuje za odmítnutí
vybraného dodavatele uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky a zadavatel uzavře smlouvu s dalším
účastníkem v pořadí. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného
dodavatele. Zadavatel může tento postup použít i opakovaně.
XIV.

DALŠÍ PODMÍNKY

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené
v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci.
V souladu s §53 odst. 4 ZZVZ bude zadavatel požadovat od vybraného dodavatele před uzavřením
smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly
dodavatelem předloženy v zadávacím řízení.
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 z
evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a
fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem uvedeným, vyzve zadavatel dle §122 odst. 5 ZZVZ
vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo
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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.
Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí. Zakázka není dělena na části.
Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyku.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka uveřejněním rozhodnutí
na profilu zadavatele; rozhodnutí o vyloučení účastníka se pak považuje za doručené okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele;
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se pak považuje za doručené všem účastníkům
a všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit zadávací
podmínky. Případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou zveřejněny na profilu
zadavatele.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude
hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv
aspekty zadávacího řízení, s výjimkami uvedenými v ZZVZ.
Vzhledem k tomu, že celá zadávací dokumentace včetně příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html, doporučuje zadavatel účastníkům sledovat
dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu zadavatele, zejména s ohledem na
případné vysvětlení, doplnění či změnu zadávací dokumentace.
Dále zadavatel upozorňuje na to, že si vyhrazuje právo v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ vyloučit
účastníka v případě, že se účastník dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení
závažných pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu u zadavatele, které vedly k nárokování a
vymáhání smluvních pokut či náhrady škody.
XV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PŘÍLOHY
Krycí list nabídky.
Smlouva.
Vzor čestného prohlášení.
Nabídková cena (Příloha č. 1 smlouvy).
Specifikace předmětu plnění (Příloha č. 2 smlouvy).
Logo na oděv (Příloha č. 4 smlouvy)
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