Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 472 111,
e-mail: nemocnice@onhb.cz
www.onhb.cz

Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
(dále jen „Výzva“)

výběrové řízení je vypsáno v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání
veřejných zakázek“ ze dne 15. 05. 2017 č. 07/17, jako veřejná zakázka malého
rozsahu
na dodávky (dle čl. 8 uvedených Pravidel upravujícího postup zadavatele při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou veřejné
zakázky vyšší než 200 000,-- Kč bez DPH a nepřesahující 500 000,-- Kč bez DPH)

Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:

VZ/2/2020

„Mražené maso“

Zadavatel:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
statutární zástupce (orgán): Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
se sídlem: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 00179540
DIČ: CZ00179540, plátce DPH
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové pod spis. značkou Pr 876.
(dále jen „zadavatel“ či „objednatel“)
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1. Předmět výběrového řízení:
Jedná se o dodávky mraženého masa, jejichž předpokládané (plánované)
množství a sortiment jsou uvedeny v příloze číslo jedna této výzvy – „Plánovaný
rozsah dodávky“.
Všechny dodávané potraviny musí svými vlastnostmi a kvalitou odpovídat vyhlášce
č. 69/2016 Sb. o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a
akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.
2. Termín realizace zakázky
Dodávky jsou vyžadovány na 3 měsíce od data účinnosti smlouvy.
Dodávky se budou realizovat na základě telefonických objednávek pověřeného
zaměstnance zadavatele jako objednatele konkrétní dodávky. Dodací lhůta na dodávku
požadovaného sortimentu a množství výrobků je 24 hodin od objednání dodávky.
3. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
Nabídky budou podávány pouze elektronicky, vložením na profil zadavatele na
adrese:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html do konce lhůty pro podání
nabídek.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo
způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a
v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
4. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 05. 2020 v 11:00 hodin.
5. Požadovaný obsah nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom elektronickém vyhotovení, a to podáním
elektronicky na profil zadavatele na dále uvedené elektronické adrese:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Obsah nabídky:
a) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán.
b) Prostá kopie živnostenského listu nebo jiného dokladu opravňujícího
účastníka k požadované činnosti, na základě které lze plnit předmět
veřejné zakázky.
c) Vyplněná příloha číslo 1 „plánovaný rozsah dodávky“ tohoto dokumentu.
d) Doplněná a oprávněným zástupcem účastníka podepsaný návrh smlouvy,
jejíž koncept je přílohou číslo 2 tohoto dokumentu.
Smlouva bude uložena včetně přílohy ve formátu „doc“ nebo „docx“ pro
účely zveřejnění dokumentu v registru smluv.
Další požadavky zadavatele
Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky, budou z hodnocení vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo doplnit nebo zrušit
zadávací řízení a právo možnosti neuzavření smlouvy s žádným z účastníků.
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Žádný z účastníků nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu
nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo okamžitě odstoupit od smlouvy uzavřené
s dodavatelem v případě, že dodavatel nebude odpovídajícím způsobem plnit
kvalitu, sortiment a termíny dodávek. V tomto případě může zadavatel následně
uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil na druhém místě v této soutěži.
Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami a nesmí ze zadávacího
řízení odstoupit, je zadavatelem stanovena na 3 měsíce, a to počínaje koncem
lhůty pro podání nabídek.
6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – vyjasňování zadávacích
podmínek
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Žádost o dodatečné informace musí mít písemnou formu, musí být
podepsána statutárním orgánem účastníka (podpisem účastníka – fyzické osoby) a
musí být podána nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání
nabídek elektronicky vložením na profil zadavatele.
Dodatečné informace budou uveřejněny stejným způsobem, jakým byla
uveřejněna Výzva, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na
profilu zadavatele do dvou pracovních dnů od platného vznesení požadavku na
dodatečné informace.
Elektronická adresa profilu zadavatele:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
7. Obchodní podmínky
a) Obchodní podmínky
Dodavatel bude zadavateli jako objednateli fakturovat dodané zboží vždy
jedenkrát za měsíc. S každou dodávkou bude objednateli předán dodací list, na
kterém bude uveden sortiment, množství a jednotkové ceny všech dodaných
výrobků. Pověřený zástupce objednatele převezme od dodavatele dodávku a
potvrdí dodavateli převzetí dodaných výrobků. Doba splatnosti faktur je 30 dní od
doručení objednateli.
Obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a jsou obsaženy v textu
konceptu Rámcové kupní smlouvy obligatorního charakteru. Účastníci do tohoto
konceptu Rámcové kupní smlouvy doplní pouze údaje dle textu konceptu kupní
smlouvy, zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž
doplnění text obchodních podmínek předpokládá.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně. Nabídkovou cenu bez DPH nelze překročit za žádných podmínek.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese
účastník.
Účastník musí zahrnout do nabídkové ceny všechny položky (náklady), které
bude k dodávce zboží do stravovacího zařízení objednatele potřebovat. Není
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přípustné účtovat objednateli samostatně náklady na dopravu nebo další/jiné
náklady či vícenáklady.
8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti dle kritéria
nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
9. Ostatní informace k zadávacím podmínkám
Veškeré důležité dokumenty event. nové informace týkající se zadávacího řízení
jsou uveřejněny
(v případě změn budou průběžně uveřejňovány) na profilu zadavatele, a to
neomezeným, bezplatným a přímým dálkovým způsobem - viz odkaz:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html,
kde je uveřejněna i tato zadávací dokumentace včetně všech příloh.
DŮLEŽITÉ!!! V případě, že si dodavatel stáhne výzvu z profilu zadavatele, je jeho
povinností pravidelně profil zadavatele sledovat pro případné nové informace,
které zde mohou být uveřejněny!
Pokud má dodavatel zájem dostávat k dané veřejné zakázce všechny nové
informace přímo od zadavatele (bez povinnosti pravidelně sledovat profil
zadavatele), zašle své kontaktní údaje (emailovou adresu) kontaktní osobě
zadavatele, kterou je Monika Chladová, emailová adresa:
monika.chladova@onhb.cz. Kontaktní údaje budou následně sloužit pro veškerou
(elektronickou) komunikaci ve věci zadávacího řízení. Za řádnost a úplnost
zaslaných kontaktních údajů odpovídá účastník.

V Havlíčkově Brodě, dne 12. 5. 2020

Mgr. David
Rezničenko

Digitálně podepsal Mgr. David
Rezničenko
DN: cn=Mgr. David Rezničenko,
givenName=David, sn=Rezničenko,
c=CZ, o=Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace,
serialNumber=IDCCZ-204408966,
serialNumber=ICA - 10533764
Datum: 2020.05.12 13:49:28 +02'00'

Za Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkovou organizaci
Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel

Přílohy:
příloha č. 1. - plánovaný rozsah dodávky
příloha č. 2. - závazný koncept kupní smlouvy na dodávky
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