Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

zakázka malého rozsahu na dodávky

„NÁPOJE“

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky nápojů. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není
zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění (dále jen ZZVZ). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ nebo jsou použity zákonné
pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy
řídit pouze přiměřeně. Zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
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Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
00226912
CZ00226912
331 - Příspěvková organizace
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel
Denisa Nedvědická

1.

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka se vypisuje na období 1 roku.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou Nápoje.
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Zboží
citronka 350ml
čaj Club 50g
čaj Lido instantní s příchutí
čaj Lido neslazený
čaj Lido slazený
fruiko 250ml
káva Chicory černá 130 g
káva Chicory Premium 750 g
Káva černá mletá 250 g
Káva černá instantní 200 g
med porcovaný 20g
med sklo 250g
sirup 1l
sirup 4l
voda kojenecká 1,5l
voda neperlivá 0,5l

MJ
ks
balení
balení
balení
balení
ks
balení
balení
balení
balení
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Roční spotřeba
2 100,00
60,00
1 200,00
24 000,00
2 400,00
3 900,00
900,00
2 400,00
12,00
12,00
10 370,00
50,00
820,00
240,00
510,00
390,00

1.1. Bližší specifikace:
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Zboží
citronka 350ml
čaj Club 50g
čaj Lido instantní s příchutí
čaj Lido neslazený
čaj Lido slazený
fruiko 250ml
káva Chicory černá 130 g
káva Chicory Premium 750 g
Káva černá mletá 250 g
Káva černá instantní 200 g
med porcovaný 20g
med sklo 250g
sirup 1l
sirup 4l
voda kojenecká 1,5l
voda neperlivá 0,5l

Typ
černý
různé příchutě
různé příchutě
různé příchutě
různé příchutě

Balení
100 sáčků/bal
100 sáčků/bal
100 sáčků/bal
100 sáčků/bal
25 bal/ karton
10 bal/karton

luční
luční
různé příchutě
různé příchutě
bez příchutě
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Exspirace
12 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců

2.

Zadávací podmínky

2.1. Informace k zadávací dokumentaci
Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně nejpozději 5 pracovních dnů před lhůtou
pro podání nabídek na email nedvedicka.denisa@nemkyj.cz nebo prostřednictvím chatu
v aukční síni.

2.2. Hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ke dni zahájení zadávacího řízení na
základě průzkumu trhu a činí 830 000,- Kč bez DPH.

2.3. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být uvedena za MJ v Kč bez DPH. Nabídková cena je cena nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, musí obsahovat veškeré náklady
spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, včetně dopravních, pojišťovacích, bankovních,
celních, daňových a ostatních poplatků.
V případě jiného balení, než je stanovena MJ je nutné cenu přepočítat na požadované balení dle
zadání a pomocí chatu v aukční síni zaslat informaci o velikosti balení.

2.4. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě
daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost bude stanovena dle volitelných podmínek v aukční
síni.
Fakturace bude prováděna dle skutečně dodaného zboží, uvedené celkové množství je pouze
předpokládaný obrat za rok. Podkladem pro fakturaci bude dodací list.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této
měně.
Ceny budou stanoveny jako nejvýše přípustné. Pokud dojde v průběhu trvání kupní smlouvy
na trhu ke snížení cen (včetně akčních nabídek) zboží, je dodavatel povinen ode dne snížení
ceny účtovat zadavateli zboží za tyto snížené ceny. Zvýšení cen zboží je možné pouze pokud
dojde k takové změně právních předpisů, která bude mít přímý vliv na zvýšení cen zboží.
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2.5. Plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, kuchyně a
stravovací provoz, Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov.
Dodávky zboží budou probíhat na základě telefonické nebo emailové objednávky do
6:00 hodin následujícího pracovního dne s doložením dodacího listu.
Dodávky zboží budou zahájeny po podpisu rámcové kupní smlouvy uzavřené na období 1 roku
se sjednanou 2 měsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 1. dne měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2.6. Termín on-line výběrového řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu bude mít formu on-line výběrového řízení přes aukční portál
proebiz.com.
Přihlášky jsou k vyzvednutí na adrese nedvedicka.denisa@nemkyj.cz
Termín aukčního kola: 8.6.2020 v 9:30:00 hod.

3. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:
•
•

návrh kupní smlouvy dle vzoru v příloze č. 1
doklady k prokázaní kvalifikace – viz bod č. 4 zadávací dokumentace

4. Doklady k prokázání kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doložením:
a) profesní způsobilosti v rozsahu v rozsahu §77 ZZVZ, odst. 1, tzn. výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje (stejnopis nebo prostá kopie), ne starší než 90 dnů
b) základní způsobilosti v rozsahu §75 ZZVZ, odst. 1, písm. a) až e)
c) systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP)
Doklady k prokázání kvalifikace budou vloženy formou příloh přes aukční síň nejpozději do
8.6.2020 do 9:00:00 hod.
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5. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Volitelnou podmínkou byla stanovena délka splatnosti faktur ve dnech. Vyplnění volitelných
podmínek je povinné pro všechny účastníky tohoto řízení.

6. Ostatní ujednání
6.1. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny
nabídky nebo zadání zakázky zrušit.
6.2. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny
nabídky nebo zadání zakázky zrušit.
6.3. Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
6.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat pravdivost údajů uvedených uchazečem v nabídce,
zvláště údajů, které jsou součástí hodnotících kritérií.
6.5. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
6.6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z výběrového řízení účastníka, který v nabídce uvedl
nepravdivé údaje.
6.7. Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, a to na adrese
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html

7. Variantní nabídky, dílčí plnění
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel připouští možnost dílčího plnění.
Ing. Mgr.
Lubomír
Wenzl

V Kyjově dne 21.5.2020

Digitálně podepsal
Ing. Mgr. Lubomír
Wenzl
Datum: 2020.05.21
14:42:22 +02'00'

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel
Přílohy:
1. Návrh kupní smlouvy
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