Veřejný zadavatel:

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany

vyzývá zájemce

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,
přičemž
v souladu s ust. § 18 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „ZVZ“)
není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána dle ZVZ

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

PN v Dobřanech dodávky dezinfekčního materiálu
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I.

Identifikační údaje zadavatele

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
se sídlem: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 669 792
zastoupená: MUDr. Petrem Žižkou, ředitelem
Kontaktní osoba pro tuto veřejnou zakázku: pan Milan Vrabec
Tel. č: 377 813 422
E-mail: pldobrany@pld.cz, mtz@pld.cz

II.

Druh a předmět veřejné zakázky malého rozsahu
1) Název veřejné zakázky
„PN v Dobřanech - dodávky dezinfekčního materiálu“

2) Druh a předmět veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, která není - v souladu s ust. § 18
odst. 5 ZVZ - zadávána dle ZVZ.
Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek dezinfekčního materiálu na základě
objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, všech
nákladů spojených s plněním, manipulací, dopravou, atd., v předpokládaném ročním odběru, dle
potřeb a požadavků zadavatele, po dobu trvání rámcové smlouvy (1 rok).
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. První část zahrnuje dezinfekční
prostředky na plochy a nástroje, druhá část zahrnuje dezinfekční prostředky na ruce a pokožku.
Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, stanovenou
zadavatelem dle spotřeby jednotlivých položek za posledních 12 měsíců. Zadavatel však
negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Zadavatel nepřipouští podmínku sjednání
minimálního počtu odběru předmětu plnění.
Specifikace (vč. požadavků na vlastnosti) předmětu plnění je obsažena v této zadávací
dokumentaci a její příloze.
Součástí nabídky musí být seznam nabízených prostředků, s přesným popisem nabízeného
zboží (tj. název, druh, typ, výrobce, použití, atd.), viz příslušná příloha č. 2
Další požadované doklady do nabídky (v prosté kopii nebo elektronicky na CD):
 Produktový list s uvedením návodu k použití, testování přípravku v českém jazyce.
 Aktuální bezpečnostní list, odpovídající platné legislativě a odpovídající etiketě nabízených
přípravků v českém jazyce
 Doklad o ohlášení biocidu v českém jazyce nebo prohlášení o shodě v českém, anglickém
nebo německém jazyce.
Přípravky musí být notifikovány jako zdravotnické prostředky nebo jako biocidy a musejí
splňovat všechny předpisy a požadavky stanovené právními předpisy České republiky.
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Požadavky na testování
Účinnost přípravků v soutěžených koncentracích musí být tam, kde je to možné, testována dle
standardů pro zdravotnictví, EN 14885. Použité EN musí být minimálně v úrovni fáze 2, krok 1, až
na konkrétně uvedené výjimky v prostředí s vyšší biologickou zátěží. Výsledky testů musí být na
požádání doloženy do tří pracovních dnů protokoly akreditované laboratoře.
Spory (Bacillus subtilis) mohou být testovány podle potravinářské normy 2/S1 EN 13704 s nižší
biologickou zátěží..
Bakterie, kvasinky, spory a TBC- budou akceptovány i testovací metody DGHM s vyšší
biologickou zátěží, pro spory s nižší biologickou zátěží.
Plně virucidní účinnost: bude akceptováno testování dle DVV/RKI a EN 14476. Při testování podle
EN 14476 musí přípravek splňovat současně účinnost na polio, adeno a norovirus ( MNV).
Omezeně virucidní účinnost na plochy a nástroje testování pouze podle DVV/RKI, (kdy přípravky
musí
minimálně
splňovat
současně
účinnost
na
vaccinia
a
BVDV.
Omezeně virucidní účinnost u DP na ruce může být testována dle DVV/RKI, (současná účinnost
alespoň na vaccinia a BVDV) nebo EN 14476, (kdy ale přípravky musí splňovat současně účinnost
na adeno a norovirus (MNV)).
Výsledky testování dle DVV, aby byly platné, musí být ve vyšší i nižší biologické zátěži.
Vysvětlivky účinnosti:
A-účinnost na bakterie a kvasinky
(B)- účinnost na omezené spektrum virů
B-účinnost proti virům
C-sporicidní účinek
T-účinnost proti TBC
M-účinnost proti ostatním mykobakteriím
V-účinnost proti kvasinkám a vláknitým houbám
(V)-účinnost proti kvasinkám
Bezpečnost dle CLP : U všech přípravků nebudou akceptovány prostředky s H větami H340-H373.
U všech prostředků, které se používají neředěné nebudou akceptovány :
H314, H318.
U prostředků nebudou akceptovány prostředky na ruce s požadavkem v BL a
na etiketě na používání OOP-rukavic.
Předmět této veřejné zakázky je rozdělen na 2 následující části:
Část 1.)
Dodávky dezinfekčních prostředků na dezinfekci ploch a nástrojů (tj.
dezinfekce ploch a povrchů a předmětů otřením nebo ponořením)
1.A. Dezinfekční prostředky na velké plochy (koncentráty):
Přípravky musí být registrovány jako zdravotnický prostředek nebo notifikovány jako biocid.
Jsou požadovány 4 dezinfekční prostředky s různými účinnými látkami:
1.A.1. Přípravek na bázi aldehydů bez formaldehydu, celková minimální účinnost přípravku
ABT(V) + Clostridium difficile 60 min, hodnocená bude koncentrace s účinností baktericidní,
omezeně virucidní, fungicidní (kvasinky) tj. A(B)(V) do 30 min z 5-6l balení. Další požadované
balení 1-2l
1.A.2. Přípravek na bázi aminů a KAS, celková minimální účinnost přípravku A(B)T(V) +
neobalené viry vč. rota, adeno a noroviru, hodnocená bude koncentrace s účinností A(B)(V) do
30 min z balení 5-6l. Velikost balení 5-6l a 1-2 l.
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1.A.3. Přípravek bez parfemace na bázi peroxidu vodíku a KAS, minimální celková účinnost
přípravku A(B)(V), Hodnocená bude koncentrace s výše uvedenou účinností do 30 minut
z balení 5-6l.
1.A.4. Přípravek na bázi chlóru ve formě tablet. Maximální účinnost ABCTV ( C= B. subtilis)ve
vyšší biologické zátěži (odpady) do 15 min. Hodnocená bude účinnost ve vyšší biologické
zátěži v rozsahu min. A(B)(V)/15 min.

1.B.Dezinfekční prostředky na malé plochy pro aplikaci postřikem (bez ředění):
Přípravky musí být registrovány jako zdravotnické prostředky.
1.B.1. Jeden přípravek alkoholový, bez obsahu přídavných látek. Účinnost minimálně A(B)T(V) do
1 min, požadováno testování na noro virus (MNV) do 10 min. Balení 0,5l-1l a 5-6l
1.B.2. Jeden přípravek alkoholový s obsahem přídavné účinné látky, s celkovou účinností ABTV,
hodnocenou požadovanou účinností A(B)(V) 1 min. Balení 0,5l-1l s rozprašovačem a 5-6l.

1.C. Dezinfekční prostředky na citlivé materiály (bez ředění)
Přípravky musí být registrovány jako zdravotnické prostředky nebo notifikovány jako
biocidy.
1.C.1. Jeden tekutý prostředek, který se aplikuje formou pěny, s nízkým obsahem alkoholu ( max
30%, bez obsahu n-propanolu s vysokou materiálovou snášenlivostí k citlivým materiálům.
Hodnocena bude cena roztoku z aplikačního balení do 1l s aplikátorem. Další požadované
balení 5-6l. Požadovaná účinnost A(B)T(V) do 5 min
1.C.2. Přípravek 1.C.1. z balení do 1l bez aplikátoru, .
1.C.3. Jeden tekutý prostředek, který se aplikuje formou pěny, bez obsahu alkoholu, KAS,
aminů a PAA, účinnost ABCTMV do 30 min, s vysokou materiálovou snášenlivostí
k citlivým materiálům, bez klasifikované nebezpečnosti pro obsluhu. Balení do 1l
s aplikátorem.

1.D. Dezinfekční ubrousky impregnované
Přípravky musí být registrovány jako zdravotnické prostředky nebo notifikovány jako
biocidy.
1.D.1. Dezinfekční ubrousky alkoholové, min velikost 330 mm2, bez obsahu KAS, celková
účinnost A(B)TV, dosažitelná do 1 min.
1.D.2. Dezinfekční ubrousky bez obsahu alkoholu, KAS a PAA min. velikost 450mm2, celková
účinnost ABCTMV do 60 min. Vysoká materiálová kompatibilita vůči citlivým materiálům,
bez klasifikované nebezpečnosti pro obsluhu. 100-150 ks v balení.Účinnost A(B)V do 5 min,
Cl difficile do 15 min.

1.E.
Dezinfekční prostředky na nástroje:
Přípravky musí být registrovány jako zdravotnické prostředky.
Jsou požadovány dva prostředky:
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1.E.1. Jeden práškový na bázi aktivního kyslíku, s dobrou materiálovou snášelivostí vůči
nerezovým nástrojům, optickým přístrojům, akrylátům a silikonu s účinností ABCTMV.
Hodnocena bude cena pracovního roztoku s účinností A(B)T(V) do 15 min, z balení 1-2kg. pH
Pracovního roztoku 7-8.
1.E.2. Jeden prostředek na bázi aminů, bez obsahu KAS a jednoduchých alkoholů, s celkovou
účinností min A(B)T(V), s dobrou materiálovou snášenlivostí vůči chirurgickým nástrojům,
optickým přístrojům, hliníku. Hodnocena bude cena pracovního roztoku s účinností A(B)(V)
do 15 min z balení 1-2l.

Část 2.)
Dodávky dezinfekčních prostředků na dezinfekci rukou a pokožky
Přípravky musí být notifikovány jako biocidy.
2.A.Dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou (testy v nižší biologické zátěži)
2.A.1. Je požadován jeden dezinfekční prostředek s celkovou účinností ABTM(V) ve variantě
parfemované i bez ní, bez barviv, s prokazatelným přídavkem kosmetických ošetřujících a
regeneračních složek ( etiketa). Složení: etanol. Hygienická dezinfekce podle EN 1500 i plná
virucidní účinnost do 30s. Balení 0,5l. Hodnocená je cena roztoku z 0,5l balení.
2.A.2. Gelový dezinfekční prostředek bez barviv a parfemace s účinností ABTM(V), HDR dle EN
1500 do 30s.
2.B. Dezinfekční prostředky na pokožku
2.B.1.Jeden dezinfekční alkoholový prostředek s obsahem chlorhexidindiglukonátu >0,5%. bez
barvy a bez obsahu jódu, s doba expozice 15 s na vpichy, 60 s na punkce. Celková účinnost
minimálně A(B)T(V). Hodnocena bude cena roztoku z balení do 350 ml včetně
s rozprašovačem.
2.B.2. Jeden alkoholový dezinfekční prostředek pro prevenci plísní nohou s obsahem
chlorhexidindiglukonátu pro dlouhodobější účinek. Hodnocená účinnost minimálně A(B)(V).
Hodnocena bude cena roztoku z balení do 350 ml s rozprašovačem.
2.B.3. Dezinfekční mycí emulze pro hygienické mytí rukou a celého těla včetně vlasů s účinkem
A(B)(V) včetně MRSA s obsahem KAS nebo triclosanu. Požadované balení 0,5l a 5-6l.
2.C. Regenerační krémy a mýdla
2.C.1. Regenerační krém s obsahem včelího vosku, typ olej ve vodě, kompatibilní s dezinfekčními
prostředky na ruce, balení 0,5l
2.C.2. Regenerační krém typ voda v oleji, kompatibilní s dezinfekčními prostředky na ruce, balení
0,5l
2.C.3. Mycí emulze tekutá, kompatibilní s dezinfekčními prostředky na ruce, hodnocené balení
0,5l, další požadované balení 5-6l.
2.C.4. Mycí emulze pěnová, balení 0,4l kompatibilní s dávkovačem Dermados F.
Bližší specifikace předmětu zakázky, jakož i podmínky týkající se realizace a obchodní
podmínky jsou obsaženy v přílohách k této výzvě, zejména v závazném návrhu rámcové smlouvy.
Smlouva bude uzavřena po ukončení zadávacího řízení s vítězným uchazečem. Odmítne – li
vybraný uchazeč uzavřít se Zadavatelem Smlouvu o dílo nebo neposkytne – li Zadavateli potřebnou
součinnost, aby mohla být Smlouva uzavřena ve lhůtě 15 dní (analogicky dle ust. § 82 odst. 2
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ZVZ), může Zadavatel uzavřít Smlouvu o dílo s dalším uchazečem (analogicky dle ust. § 82 odst. 3
ZVZ), který se umístil na základě provedeného hodnocení ve smyslu této zadávací dokumentace
jako následující v pořadí.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1, 900.000,- Kč (slovy: jedenmiliondevětset
tisíckorunčeských) bez DPH.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na základě údajů a
informací o veřejných zakázkách obdobného předmětu plnění, které zadavatel realizoval
v předchozích obdobích. Veřejná zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

1) Doba plnění veřejné zakázky
Je stanovena na 12 měsíců od účinnosti smlouvy. Vítězný uchazeč je povinen zahájit
plnění okamžitě od účinnosti smlouvy.
2) Místo plnění veřejné zakázky
je areál Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, se sídlem Ústavní ul., Dobřany. Zájemci
mají možnost seznámit se s místem plnění veřejné zakázky. Prohlídka místa plnění se uskuteční
dne 15. 8. 2016 v 10 hod. se srazem zúčastněných zájemců v kanceláři vedoucího MTZ zadavatele.

IV.

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k ní

Zadávací dokumentace není zadavatelem zpracovávána, neboť veškeré relevantní informace
pro zpracování nabídky jsou obsaženy v této výzvě a jejích přílohách, které jsou dálkově (a
zadarmo) dostupné na webových stránkách zadavatele. Současně s touto výzvou budou zájemcům
poskytnuty následující materiály:
a) prohlídka místa plnění v areálu zadavatele.

V.

Místo a lhůta pro podání nabídek

1) Místo pro podání nabídek
Nabídky je možno podávat osobně v sídle zadavatele do sekretariátu ředitele, a to v pracovní
dny od 7:00 do 14:30 hod. nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele, a to vždy tak, aby do
konce lhůty pro podání nabídek byla nabídka zadavateli doručena.
2) Lhůta pro podání nabídek
Nejpozdější termín pro podání nabídek je stanoven na 22. 8. 2016, do 8:00 hod.
Na později doručené nabídky nebude brát zřetel a taková nabídka bude obratem vrácena na
uvedenou zpětnou adresu.
3) Forma a rozsah nabídky
Nabídka zájemce musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál, v českém jazyce.
Nabídka musí splňovat požadavky Zadavatele uvedené v této výzvě. Elektronická forma nabídky se
nepřipouští (s výjimkou dokladů specifikovaných v článku 2 této výzvy).
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Nabídka zájemce musí obsahovat následující dokumenty:


identifikační údaje zájemce vč. údajů o nabídkové ceně, doplněné do předepsaného
vzoru „Identifikace uchazeče vč. nabídkové ceny“, který je přílohou č. 1 této výzvy
 doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
 další doklady požadované zadavatelem (viz shora)
 případné plné moci
 vyplněný Podrobný rozpis nabídkové ceny / specifikace předmětu plnění, který je
přílohou č. 2 této výzvy
 zájemcem podepsaný a doplněný závazný návrh rámcové smlouvy (je přílohou č. 3
této výzvy, doplněný o relevantní údaje), podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče
jednat a podepisovat, vč. data a razítka, místa, identifikace osoby podepisující a její
funkce)
Nabídka s přílohami bude svázána do jednoho celku tak, aby bylo zamezeno neoprávněné
manipulaci s jednotlivými dokumenty nabídky.
Zadavatel nabídku zájemce ze zadávacího řízení vyřadí a uchazeče bezodkladně
vyloučí v případě, že:
 zájemce v nabídce nedoloží veškeré doklady a dokumenty požadované v tomto zadávacím
řízení v předepsaném rozsahu,
 nabídka zájemce bude v rozporu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a požadavky
Zadavatele uvedenými v tomto zadávacím řízení,
 zájemce v návrhu smlouvy učiní změny oproti závaznému vzoru smlouvy,
 nabídka zájemce bude obsahovat nepravdivé nebo jinak zavádějící údaje, informace nebo
dokumenty,
 v dalších případech vyplývajících ze ZVZ nebo z této výzvy.
Nabídka, která bude zájemce podána po skončení lhůty pro podání nabídek, nebude v rámci
otevírání obálek otevřena, a to ani v případě, že by se jednalo o nabídku jedinou. Zájemce bude o
pozdním podání nabídky vyrozuměn.
Zájemce je oprávněn v rámci tohoto zadávacího řízení podat pouze jednu nabídku, ať už
samostatně nebo jako součást dodavatelského konsorcia. Zájemce, který podal nabídku v tomto
zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Zájemce v rámci
tohoto zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém nebo slovenském jazyce
v písemné formě, v řádně uzavřené obálce, opatřené zpětnou adresou zájemce a na uzavření (přes
lep) opatřena razítkem a podpisem zájemce či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou, a
musí být označena názvem této veřejné zakázky:
„PN v Dobřanech - dodávky dezinfekčního materiálu“
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za zájemce jednat a podepisovat podle výpisu
z obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být
součástí nabídky zájemce (viz shora).

VI.

Otevírání obálek s nabídkami

se uskuteční dne 22. 8. 2016 v 8,15 hodin v sídle zadavatele, tj. v zasedací místnosti
v administrativní budově zadavatele. Otevírání obálek se mohou zúčastnit zájemci, jejichž nabídky
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byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zájemce musí být na jednání zastoupen
osobou oprávněnou za něj jednat a to buď na základě plné moci nebo osobou oprávněnou k
zastupování dle výpisu z obchodního rejstříku.
Zadavatel stanovuje, že posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek bude
provádět komise, která bude plnit rovněž funkci komise pro otevírání obálek.

VII.

Vázanost zájemců jejich nabídkou a vyrozumění zájemce:

Zájemce je svou nabídkou vázán od podání nabídky do okamžiku podpisu smlouvy, jež tvoří
přílohu č. 3 této výzvy, s zájemcem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou. Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení zakázky bude zasláno jednotlivým
zájemcům do jejich sídla do 5 dnů od rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky.
Smlouva bude uzavřena s vítězným zájemcem. Odmítne – li vybraný zájemce uzavřít se
Zadavatelem smlouvu nebo neposkytne – li Zadavateli potřebnou součinnost, může Zadavatel
uzavřít smlouvu dalším zájemcem, který se umístil na základě provedeného hodnocení ve smyslu
této výzvy jako následující v pořadí. Předpokládaný termín uzavření smlouvy je srpen/září 2016.
VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
1) Prokázání kvalifikačních předpokladů zájemce
V rámci posouzení kvalifikace musí zájemce prokázat splnění níže uvedených
kvalifikačních předpokladů. Zájemce, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude
vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení.
Je-li vyžadováno čestné prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou zájemce, tj. jeho
statutárním orgánem, nebo jím řádně plnou mocí zmocněnou osobou k jednání týkajícím se podání
nabídky za zájemce, resp. k dalším úkonům s tím souvisejícím. Takto udělená plná moc pak musí
být přílohou nabídky zájemce (viz shora).
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v prosté kopii. Doklady
prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být předloženy
v úředním překladu. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
2) Základní kvalifikační předpoklady splňuje zájemce:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
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účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem
statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní
kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště uchazeče,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů,
pokud zájemce vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost zájemce, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

9

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
a
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení
krize na finančním trhu.
Zájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení (ve shora uvedeném znění), podepsaného zájemce nebo osobou oprávněnou jednat
za zájemce.
3) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce předložením:
 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
(registru), pokud je v ní zapsán


dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující následující
živnostenská oprávnění či licenci.

4) Změny v kvalifikaci:
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
zájemce, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je zájemce povinen nejpozději do 7 dnů
tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Uvedená povinnost se vztahuje obdobně na zájemce, se kterým je v souladu s rozhodnutím
zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí
zájemce předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději
při uzavření smlouvy.
Hodnotící kritéria

IX.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
(v Kč a bez DPH za 1 rok).
Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (v Kč a bez DPH).

X. Další podmínky a práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:





až do okamžiku uzavření smlouvy výběrové řízení zrušit
odmítnout všechny nabídky, pokud mu žádná z nich nebude vyhovovat
nehradit škodu, včetně ušlého zisku, jestliže využije své výše uvedené právo
nehradit náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení
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před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované zájemcem
v nabídce
nepřipustit variantnost nabídek
zveřejnit všechny náležitosti budoucího smluvního vztahu, výsledky zadávacího řízení vč.
údajů o hodnotách parametrů vybrané nabídky

Přílohy:
Příloha č. 1 - Identifikace uchazeče vč. nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Podrobný rozpis nabídkové ceny / specifikace předmětu plnění
Příloha č. 3 - Závazný návrh rámcové smlouvy
V Dobřanech dne 9. 8. 2016
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