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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

Nádoby na medicinální odpad 

 

Lhůta pro podání nabídek: 17.4.2019, do 9.00 h Zodpovědná osoba: 

Bc. Jana Kocourová 

+420 377 103 546 

kocourova@fnplzen.cz  

 

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), 
Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Nádoby na medicinální odpad 
(dále jen: „nákup“). 
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele 

Zadavatel 

Název  Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo  
Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 
305 99 

Zastoupený MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  

Kontaktní 
údaje 

Kontaktní osoba pro dotazy  Bc. Jana Kokrdová     

Telefon  +420 377 402 166 

E-mail  kokrdovaj@fnplzen.cz 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky nádob na medicinální odpad po dobu jednoho roku od 
podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.  

Velikost boxu (objem) Předpokládaný roční počet kusů 

0,5 l 13750 

2 l 28800 

5 l 13650 

10 l 4300 

60 l 550 

2.1. Rozdělení zakázky 

Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel připouští pouze celkové plnění předmětu veřejné zakázky, 
tj. účastníci mohou podávat nabídku pouze na celou zakázku. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit 
z hodnocení nabídky, ve kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky.    

2.2. Požadavky na materiál 

Nabízené materiály musí splňovat technické specifikace a požadavky uvedené níže  

Nádoby na medicinální odpad 

 Vyrobeno z nezávadného polypropylenu (PP) 

 Vhodné pro spalování ve spalovnách 

 Vysoká odolnost proti propíchnutí (normy BS 7320, NFX 30-50) 

 Vodotěsné 

 Zářezy ve sklopném víčku sloužící k sejmutí použitých jehel bez dotyku 
lidské ruky u velikostí 0,5l až 10 l 

 Po přitlačení víka na nádobu se oba díly pevně spojí a již nelze víko sejmout 

 Certifikace pro sběr a transport nebezpečného odpadu – infekční odpad UN 
3291, OS II (např. 1H2) 

 Velikosti 0,5 l – 10 l žlutá barva, kulatý tvar 

 Velikost 60 l, žluté víko 
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3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu je 1.000.000,- Kč bez DPH  
za 1 rok zakázky. 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: Květen 2019 

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: 
Květen 2020 

 

Místo plnění 
Sklad MTZ – příjmová rampa v objektu 

zásobovací ústředny v areálu zadavatele 
na adrese FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň. 

 

5. Způsob prokázání kvalifikace 

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. 
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Nabídka 
bude podepsána statutárním orgánem účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo 
úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace. 
Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení účastníka. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění podmínek základní způsobilosti dle bodu 5.1. této výzvy, 

b) splnění profesní způsobilosti dle bodu 5.2. této výzvy, 

c) splnění technické kvalifikace dle bodu 5.3. této výzvy. 

5.1. Základní způsobilost 

Podmínky základní způsobilosti splňuje účastník, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 74 odst. 1 
zákona. Dodavatel prokazuje splnění těchto podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení 
podepsaným osobou oprávněnou jednat za dodavatele (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 4). 

5.2. Profesní způsobilost 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro 
prodej zboží. 
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5.3. Technická kvalifikace 

Účastník prokáže tuto kvalifikaci následovně: 

1) seznamem (formou čestného prohlášení) minimálně tří odběratelů, kterým uskutečnil účastník 
za poslední 3 roky dodávky materiálů, které jsou předmětem veřejné zakázky, s uvedením objemu 
a ceny dodávek na odběratele/rok a identifikace odběratele včetně kontaktních údajů; 

2) popisem a obrazovou dokumentací veškerého zboží určeného k dodání (prospekty); 

3) platnými prohlášeními o shodě nabízeného zboží, vydanými dle legislativy evropské či národní; 

4) dodáním vzorků nabízeného zboží v minimálním množství dle příslušného sloupce tabulky 
pro vyplnění cenové nabídky v příloze č. 1 této výzvy  

Pozn.  

Vzorky musí být řádně označeny položkou zakázky, ve které jsou nabízeny. Vzorky musí být zabaleny 
samostatně mimo nabídky. Seznam vzorků zpracovaný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou 
uchazeče bude v originále v nabídce a v kopii v balení se vzorky. 

 

6. Požadovaná struktura nabídky 

Účastník ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků: 

a) Identifikační údaje účastníka (obchodní jméno, sídlo a IČ dodavatele, oprávněná osoba 
dodavatele, kontaktní osoba dodavatele pro jednání ve věci nabídky a odpovědná osoba za účast 
za účast v e-aukci /viz bod 8 této výzvy/,, jsou-li jiné, – telefon, e-mailová adresa). 

b) Prokázání splnění základní způsobilosti (odstavec 5.1. této výzvy). 

c) Prokázání splnění profesní způsobilosti (odstavec 5. 2. této výzvy). 

d) Prokázání splnění technické kvalifikace (odstavec 5.3. této výzvy). 

e) Popis technické specifikace nabízeného zboží 

f) Platná prohlášení o shodě nabízeného zboží, vydanými dle legislativy evropské či národní 

g) Návrh kupní smlouvy podepsaný účastníkem dle vzorové kupní smlouvy, jež je přílohou této výzvy. 

h) Nabídková cena v členění dle části 9 této výzvy. 

i) Seznam dodaných vzorků podepsaný oprávněnou osobou účastníka (dle bodu 10 této výzvy). 

j) Další dokumenty dle uvážení účastníka. 

7. Vysvětlení zadávací dokumentace 

Každý dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost 
o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na emailovou adresu kontaktní osoby, která je 
uvedena v základních identifikačních údajích Zadavatele, nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro podání 
nabídek. Zadavatel doručí vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, včetně 
přesného znění žádosti současně všem zájemcům, kteří byli osloveni výzvou nebo kterým byla výzva 
poskytnuta. Zároveň Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy na svých 
webových stránkách. 

8. Hodnocení nabídek 

Nabídka bude hodnocena jako celek. Zadavatel si vyhrazuje právo hodnotit danou nabídku pouze, pokud 
je kompletní, tj. hodnotit nabídku, ve které byly nabídnuty všechny položky.  

 

Jediným hodnotícím kritériem této veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost nabídky - 
celková výše nabídkové ceny s DPH.  

Po provedeném hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce (dále „e-aukce“).  
Předmětem elektronické aukce bude hodnotící kritérium „nabídková cena“. 
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K účasti v e-aukci a k podání nových aukčních hodnot vyzváni ti účastníci, kteří nebyli vyloučeni 
ze zadávacího řízení, a to zasláním elektronické výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen výzva k účasti). 

Výzva bude doručena do elektronické schránky účastníka v aukčním systému, v systému je pak k úkonu 
odeslání výzvy k účasti připojeno elektronické časové razítko. Součásti výzvy k účasti budou informace, které 
budou účastníkovi poskytnuty v průběhu e-aukce. Zadavatel dále sděluje informace, které se týkají postupu 
při e-aukci a podmínek k podávání nových aukčních hodnot a dále informace týkající se použitého 
elektronického nástroje. Postup v e-aukci se bude odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho 
časový průběh bude popsán ve výzvě k účasti a jednotlivá kola e-aukce budou charakterizovaná následujícím. 

Kontrolní kolo: Kontrolní kolo je určeno administrátorovi zadavatele k nastavení výchozího stavu  
e-aukce. Administrátor vloží do e-aukční síně aukční hodnoty nevyloučených účastníků zadávacího řízení tak, 
aby tyto odpovídaly jejich nabídkám dle hodnocení. Účastníkům e-aukce je umožněno do e-aukční síně pouze 
nahlížet, nemohou však provádět žádné změny. Účastníkům se v Kontrolním kole zobrazují pouze jejich 
vlastní aukční hodnoty.  

Aukční kolo: účastníci budou vyzváni ke změně svých aukčních hodnot a účastníkům budou zpřístupněny 
informace (viz níže). Změny aukčních hodnot je oprávněn provádět pouze účastník, administrátor do průběhu 
těchto změn již nemůže jakkoliv zasahovat. Elektronická aukce bude obsahovat jediné Aukční kolo, které bude 
ukončeno v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek.  

V e-aukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 0,1 % a dále maximální 
rozdíl cenových podání ve výši 50%. Údaje k minimálnímu rozdílu při podání nových aukčních hodnot se 
vztahují k aktuální nabídce účastníka, údaje k maximálnímu rozdílu podání nových aukčních hodnot se vztahují 
k nejnižší nabídce v aukční síni. 

Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace o nejlepších aukčních hodnotách a dále 
aktuální pořadí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.  

V případě rovnosti podaných nabídkových cen u více účastníků bude jako nejvhodnější vybrána nabídka, 
která byla podána jako první. V případě e-aukce zadavatel upozorňuje, že systém neumožní dorovnat nabídku 
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (tj. nelze dorovnat nabídku účastníka na aktuálně 1. pořadí). Účastník 
bude o dosažení této skutečnosti informován.  

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí dorovnání celkové 
nabídky účastníka na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené změny aukční 
hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná nabídka, která by vzhledem ke své celkové 
nabídkové ceně měla být zařazena na shodné pořadí s již existující nabídkou, bude v systému zařazena na 
horší pořadí než nabídka podaná dříve. 

V případě výskytu nepředvídatelných okolností, které nezpůsobil zadavatel, a které měly za následek 
ovlivnění dalšího průběhu elektronické aukce, si zadavatel vyhrazuje právo v odůvodněných případech 
elektronickou aukci opakovat. 

Zadavatel si vyhrazuje právo po elektronické aukci opětovně posoudit nabídkové ceny v souvislosti 
s institutem mimořádně nízké nabídkové ceny. Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, zadavatel nabídku vyřadí. Zadavatel následně 
adekvátně upraví pořadí nabídek v kritériu výše nabídkové ceny a celkové hodnocení nabídek. 

Pro účast v e-aukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat aukční program/software (dále také 
sw). Přístup do e-akce je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. 

Počítač, ze kterého se bude účastník přihlašovat do e-aukce, musí mít funkční připojení k síti Internet 
a v době přihlášení musí být toto připojení k Internetu aktivní.  Pro účast každého účastníka  
v e-aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč. Program e-aukčního systému 
je optimalizován pro jeden z níže uvedených webových prohlížečů: 

a) Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší 
b) Mozilla Firefox 13.0 a vyšší. 

Po ukončení e-aukce bude účastník vyzván k elektronickému podpisu závěrečného protokolu. Zadavatel 
stanovil lhůtu na elektronické podepsání závěrečného protokolu na dva pracovní dny ode dne ukončení e-
aukce. V aukčním systému je k úkonu autorizace závěrečného protokolu připojeno časové razítko 
kvalifikovaného poskytovatele. V případě, že účastník svou nabídku učiněnou v e-aukci elektronicky 
nepodepíše, bude na veškeré změny aukčních hodnot účastníka pohlíženo jako na změny, které byly 
od počátku pro nedostatek formy neplatné, a zadavatel je oprávněn účastníka ze zadávacího řízení vyloučit. 
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Zadavatel dále uvádí, že v souladu s čl. 24, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 
provede po 24 hodinách od elektronického podepsání závěrečného protokolu účastníkem ověření platnosti 
certifikátu účastníka. V případě, že při tomto ověření bude certifikát účastníka shledán neplatným, vyzve 
zadavatel účastníka k podání vysvětlení a zadavatel následně rozhodne o dalším postupu. 

Funkční nastavení internetového prohlížeče 

Pro správné fungování aukčního sw je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci 
pro soubory cookies. Návod k tomu, jak má být toto nastavení v internetovém prohlížeči správně provedeno, 
bude blíže specifikován ve výzvě k účasti v elektronické aukci. 

Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software dostupnou v době konání elektronické aukce. 
Tento software je nutný pro korektní chod e-aukčního sw, zvláště pak při podepisování dat platným zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Aktuální verzi Java Software je možné 
ověřit, příp. stáhnout z adresy http://www.java.com/. Tento software je zdarma. Dále je nutné mít nainstalovaný 
Adobe Flash Player. 

Účastník musí vlastnit platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu, jež splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné 
legislativy České republiky. V případě, že účastník zaručený elektronický podpis nevlastní, pro účast v e-aukci 
si jej musí pořídit. Elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní 
poskytovatelé služeb, např. První certifikační autorita, a.s., Certifikační autorita PostSignum QCA (Česká 
pošta), akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eIdentity, a.s. a další. 

Informace k získání kvalifikovaného certifikátu jsou dostupné na internetových 
adresách:  http://www.ica.cz, http://www.postsignum.cz, http://www.eidentity.cz. 

Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v e-eukci (dále jen 
„odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení  
a e-mail. K dané e-aukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více 
odpovědných osob bude do dané e-aukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. 
Při zavedení odpovědné osoby do aukčního systému bude k účtu této osoby (tj. k údajům jméno, příjmení a 
e-mail) vytvořena elektronická schránka účastníka, která bude sloužit pro doručování výzev k účasti 
v elektronických aukcích, pro práci s přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu do Aukční síně. 
O vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyrozuměna Aktivačním e-mailem administrátora. 
Odpovědná osoba si podle pokynů v Aktivačním e-mailu zvolí své přístupové údaje, elektronickou schránku 
aktivuje a po aktivaci již bude mít obsah této schránky pod svou výlučnou kontrolou. Veškeré údaje 
v elektronické schránce se týkají výlučně jen daného zadavatele. V případě ztráty přístupových údajů 
k elektronické schránce kontaktuje odpovědná osoba administrátora e-aukce s požadavkem na zaslání 
nového Aktivačního e-mailu a poté si volbou nových přístupových údajů schránku reaktivuje. Zadavatel uvádí, 
že v případě, že k účtu odpovědné osoby již elektronická schránka existuje a že tato schránka již byla 
aktivována, pak administrátor Aktivační e-mail obvykle neodesílá. O doručení výzvy k účasti v elektronické 
aukci (resp. o jejím zpřístupnění v elektronické schránce) bude odpovědná osoba vyrozuměna Notifikačním 
e-mailem administrátora.  

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého vzoru (tabulky pro vyplnění cenové nabídky) v příloze 
č.1, vše v tuzemské měně bez i vč. DPH s uvedením sazby DPH. Cenu zadavatel požaduje kalkulovat 
s ohledem na odebírané množství.  

V ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu veřejné zakázky dle bodu 2. této 
výzvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění 
předmětu této zakázky. Nabídková cena vč. DPH bude uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a je 
pro účastníka závazná. 
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10. Vzorky 

Nabídka musí být doplněna vzorky materiálů v množství dle příslušného sloupce tabulky pro vyplnění 
cenové nabídky (příloha č. 1). Vzorky musí být řádně označeny položkou zakázky, ve které jsou nabízeny. 
Vzorky musí být zabaleny samostatně mimo nabídky. Seznam vzorků zpracovaný účastníkem a podepsaný 
oprávněnou osobou účastníka bude v originále v nabídce a v kopii v balení se vzorky. 

Vzorky předkládá dodavatel ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky budou řádně zabaleny, označeny 
názvem veřejné zakázky, identifikací dodavatele a nápisem „VZORKY“ a „NEOTEVÍRAT“. Seznam vzorků 
zpracovaný účastníkem bude v nabídce i v balení se vzorky.  

Osobně lze předat vzorky v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. Místem osobního předání je Oddělení 
veřejných zakázek - kancelář č. 3-33A ve víceúčelovém objektu ve spodní části areálu zadavatele na výše 
uvedené adrese (GPS 49.7605564N, 13.3828283E). Nabídky přijímá paní Gabriela Mašková - Marešová. 
Osobní předání je vhodné předem ohlásit telefonicky na čísle +420 377103663. 

Dodavatel může dodat vzorky rovněž prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (zejména 
doporučenou poštovní zásilkou), ovšem tak, aby i takto podaná zásilka byla doručena zadavateli nejpozději 
do konce lhůty pro podání nabídek. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí 
vzorků zadavatelem. Adresa: Mgr. Matěj Novák, Oddělení veřejných zakázek FN Plzeň, alej Svobody 80, 323 
00 Plzeň 

11. Variantní nabídky 

Každý účastník může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí               
ze zadávacího řízení účastníka, který předložil více nabídek či variantní nabídku. 

12. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro doručení nabídek 17.4.2019 09:00 

Adresa pro podání nabídek 
  

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen 

 

Nabídky se podávají písemně výhradně elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje Tender 
arena, na adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz 
„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. Zadavatel upozorňuje, že pro podání nabídky 
prostřednictvím elektronického nástroje musí být dodavatel v tomto elektronickém nástroji registrován.  

Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek, nebo podané jiným než uvedeným způsobem, nebudou 
považovány za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží. 

13. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni 

Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni, činí 30 kalendářních dnů ode dne následujícího 
po skončení lhůty pro podání nabídek. 

14. Požadavky na zpracování a předložení nabídky 

Nabídka musí být podána elektronicky a v českém jazyce. 

 Dodavatel je povinen svou nabídku opatřit uznávaným elektronickým podpisem, dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

Nabídka musí být kvalitním způsobem zpracována tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nesmí obsahovat 
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky 
byly v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1 a posledním listem 
nabídky bylo prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, v němž se uvede 
celkový počet všech listů v nabídce. 

mailto:fnplzen@fnplzen.cz
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15. Způsob a místo pro podání nabídek 

Nabídky se podávají písemně výhradně elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje Tender 
arena, na adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz 
„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. Zadavatel upozorňuje, že pro podání nabídky 
prostřednictvím elektronického nástroje musí být dodavatel v tomto elektronickém nástroji registrován.  

Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek, nebo podané jiným než uvedeným způsobem, 
nebudou považovány za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží. 

 

16. Obchodní podmínky 

Zadavatel neposkytne účastníkovi zálohu. Úhradu provádí Zadavatel v české měně bezhotovostním 
převodem na bankovní účet účastníka (prodávajícího). 

Prodávající vystaví kupujícímu v den dodání zboží na každou dílčí dodávku daňový doklad (fakturu).  

Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od data jejich vystavení. 

Jednotlivé dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky odeslané oddělením  
OTO - MTZ do 3 pracovních dnů od data objednání, u mimořádných objednávek maximálně do 24 hodin 
od data objednání. 

Doba použitelnosti při převzetí zboží musí být minimálně 12 měsíců. 

Účetní doklady (typu faktur) musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z ceny z nedodaného zboží za každý den prodlení. 

V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z celkové nezaplacené částky za každý den prodlení. 

V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách z důvodů 
spočívajících na straně dodavatele, je tento povinen neprodleně písemně uvědomit zadavatele (kupujícího) o 
přerušení dodávek. Zadavatel (kupující) je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění 
od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto 
smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí uchazeč (prodávající) zadavateli (kupujícímu) do 14 dnů 
po obnovení dodávek formou dle dohody se zadavatelem (kupujícím). 

Výše uvedené obchodní podmínky jsou zakotveny v přiložené vzorové kupní smlouvě, která slouží jako 
závazný vzor pro uchazečem předkládaný návrh kupní smlouvy.  

Zájemce souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, 
podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, atd.). 
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17. Práva Zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje: 

a) odmítnout všechny předložené nabídky; 

b) zrušit zadávací řízení; 

c) nevracet podané nabídky; 

d) upřesnit podmínky zakázky; 

e) právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti 
deklarované účastníkem v jeho nabídce; 

f) vyloučit ze soutěže účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě; 

g) vyžádat si od účastníka písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené účastníkem v nabídce; 

h) účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem; 

i) výběrem nejvhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo jednat 
o smlouvě a upřesnit její konečné znění; 

j) účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži. 

18. Přílohy 

1. Vzor pro zpracování nabídkové ceny 
2. Vzorová kupní smlouva 
3. Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti 

 
V Plzni dne 3.4.2019 

  

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Bc. Jana Kokrdová 
Oddělení veřejných zakázek 

 

mailto:fnplzen@fnplzen.cz

