VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
ZADAVATEL:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
IČO:
Zastoupená:
Kontaktní osoba zadavatele:

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
+420 545 113 101
info@zzsjmk.cz
00346292
MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou
Mgr. Olga Kratochvílová, kratochvilovao@zzsjmk.cz, tel.: 702 246 645

Zadavatel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Veřejná zakázka:

Zádržný systém do vozidel pro novorozence II

Tímto si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na shora uvedenou veřejnou zakázku malého
rozsahu.
Nabídkou se rozumí návrh na uzavření příslušné kupní smlouvy, podepsaný statutárním orgánem nebo
jiným oprávněným zástupcem, doložený příslušnými písemnými doklady podle těchto podmínek.
Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).
Za tímto účelem zadavatel stanoví tyto podmínky zadání:
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Předmět plnění a předpokládaná hodnota
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 60 ks zádržných systémů do
vozidel pro novorozence dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 návrhu kupní
smlouvy.
Podmínky výběrového řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.
krajbezkorupce.cz/profile_display_210. html.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.380.000,- Kč včetně DPH.

Termín, způsob a místo plnění
Závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy bude splněn nejpozději do 30. 11. 2021 od
účinnosti kupní smlouvy.
Místem plnění se rozumí sídlo zadavatele: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno.

Vymezení smluvních podmínek
Obchodní podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 této
výzvy.
Návrh kupní smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za účastníka. Pokud tato osoba činí úkon na základě plné moci či pověření, postačuje, aby byla
příslušná plná moc předložena v prosté kopii.

3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

6.
6.1.

Obsah závazného návrhu kupní smlouvy může dodavatel změnit nebo doplnit pouze v těch
částech, kde to vyplývá z textu smluvních podmínek nebo jiné části výzvy k podání nabídek, jiné
změny nejsou přípustné.

Způsob stanovení nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena jako pevná.
Součástí nabídkové ceny budou veškeré ostatní náklady vynaložené dodavatelem na splnění
jeho závazku k plnění podle čl. 1 této výzvy v místě podle čl. 2.2. této výzvy.
Součástí nabídkové ceny bude rovněž DPH dle platné legislativy.
Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost účastník/dodavatel.
Kupní cena bude splatná po splnění závazku k dodávce ve lhůtě 30 dnů od doručení jejího
písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury).

Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je účastník, který splní:
a) základní způsobilost obdobně jako podle § 74 ZZVZ,
b) profesní způsobilost obdobně jako podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ,
c) zvláštní podmínky plnění.
Základní způsobilost obdobně jako dle § 74 zákona je účastník povinen prokázat předložením
čestného prohlášení.
Profesní způsobilost obdobně jako dle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona je dodavatel povinen prokázat
předložením následujících dokladů (v prosté kopii):
1. Výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být
ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
2. Dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. zejména dokladu prokazujícího
živnostenské oprávnění v oboru výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, Velkoobchod a maloobchod aj.
Pro prokázání splnění základní a profesní způsobilosti může účastník využít vzor četného
prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek.
Technické kvalifikační předpoklady splní účastník, který předloží popis zboží určeného
k dodání (zejména katalogový list, prospekt či jiná vhodná forma).
Zvláštní podmínky plnění obdobně dle ust. § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ za účelem zajištění
sociálně, environmentálně a inovativně odpovědného zadávání:
dodavatel zapojí do realizace této veřejné zakázky výhradně osoby zaměstnané legálně
v souladu s tuzemskou právní úpravou,
dodavatel vytváří a bude vytvářet pro osoby zapojené do realizace této veřejné zakázky
důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně dodržovat svoje povinnosti v oblasti
ochrany bezpečnosti a zdraví při práci,
dodavatel dodržuje a bude dodržovat při realizaci této veřejné zakázky zásady ekologické
likvidace odpadů.
Dodavatel doloží splnění těchto zvláštních podmínek čestným prohlášením, zpracovaným dle
přílohy č. 3 této výzvy k podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace
V případě nejasností může účastník podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace e-mailem
na adresu: kratochvilovao@zzsjmk.cz nebo prostřednictvím profilu zadavatele. Žádost
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o vysvětlení zadávací dokumentace je nutno zadavateli doručit nejpozději do 3 pracovních dnů
před koncem lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení
zadávací
dokumentace
bude
uveřejněné
na
profilu
zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky
Nabídka účastníka bude obsahovat tyto dokumenty:
1. Krycí list nabídky (dle přílohy č. 2 výzvy) opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem
či za účastníka.
2. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3 výzvy.
3. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (katalogový list,
prospekt, apod.)
4. Vyplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy včetně přílohy.
5. Další doklady požadované nebo vyplývající z výzvy jako plná moc apod.

Podání nabídky
Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje dostupného na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/
profile_display_210. html.
Pro využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit
tzv. registraci dodavatele a ověření identity organizace. Podrobné informace o ovládání systému
jsou dostupné v uživatelské příručce: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAKManual-Dodavatele.pdf
Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 10. 2021 v 10:00 hod. K nabídkám podaným po této
lhůtě se nepřihlíží.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a ceny v ní uvedené v Kč.

Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek
bude zadavatel hodnotit podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH uvedené
v krycím listu nabídky za celkový počet zádržných systémů do vozidel pro novorozence.
V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude rozhodnuto
o konečném pořadí nabídek losem.

10. Ostatní podmínky
10.1. Zadavatel si vyhrazuje právo po účastníkovi, jehož nabídka bude nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou, vyžádat upřesňující informace, údaje či data k posouzení splnění zadavatelem
stanovených podmínek.
10.2. Nabídková cena nesmí překročit 1.380.000,- Kč včetně DPH. Tato cena je pro účastníka
maximální a nepřekročitelná.
10.3. Účastník nemá nárok na náhradu jeho nákladů spojených s jeho účastí v tomto řízení veřejné
zakázky.
10.4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
10.5. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení požadovat, aby účastník
ve výběrovém řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady, nebo doplnil další
nebo chybějící údaje a doklady.
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10.6. Účastník může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel tohoto
dodavatele vyloučí z výběrového řízení.
10.7. Zadávací dokumenty i výsledky tohoto výběrového řízení budou vyvěšeny v elektronické podobě
na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210. html.
10.8. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání stejným způsobem, jako byly vyhlášeny.
Proto ve lhůtě pro podání nabídek pravidelně sledujte profil zadavatele dle výše uvedeného
odkazu.
10.9. Zadavatel si vyhrazuje odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit.
10.10. Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Za zadavatele
podepsal
MUDr. Hana Digitálně
MUDr. Hana Albrechtová
2021.10.18
Albrechtová Datum:
12:11:52 +02'00'

……………………………
MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Návrh kupní smlouvy vč. přílohy
Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení
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