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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

Dodávky ochranné a zdravotnické obuvi 2019 

 

Lhůta pro podání nabídek: 24.10.2019, 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: Dodávky ochranné a zdravotnické 
obuvi 2019 (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 ochranné a zdravotnické obuvi v požadované struktuře po 
dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.  

2.1. Rozdělení zakázky 

Zadavatel rozdělil zakázku na 2 samostatné části. Zadavatel připouští i dílčí plnění veřejné zakázky, 
tj. účastníci mohou podávat nabídku na celou zakázku, nebo na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje 
právo hodnotit u dané nabídky pouze kompletně nabídnuté části, to znamená části, ve kterých byly nabídnuty 
všechny položky.   

2.2. Požadavky na materiál 

Nabízené výrobky typu sandál musí splňovat požadavky uvedené v následující tabulce. Zároveň musí 
nabízené výrobky splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a být vhodné 
pro používání ve zdravotnickém zařízení. Toto prokáže účastník příslušným certifikátem nebo čestným 
prohlášením. 

Základní specifikace 

1. 

Korková ochranná 
a zdravotnická 
obuv 
 

- lehká, pracovní, otevřená usňová obuv s bílou lehčenou 
podešví a korkovou mezipodešví s usňovým potahem;  

- bílá barva;  
- protiskluzová bílá lehčená podešev:  
- dámská obuv: zvýšený klínek max. 23 mm (u paty) a min. 

8 mm (u špičky), rozdíl těchto výšek mezi špičkou a 
klínkem 10 mm +- 10 %. 

- pánská obuv: rovná 7-9 mm;  
- Pro dámskou i pánskou obuv, je podešev měřena k tlumicí 

zelené houbě (měřeno bez tlumicí zelené houby) a ve 
spodní části podešve k nejnižšímu bodu (tj. včetně vzorku). 

- zelená tlumící houba mezi podešvemi 2,5 – 3,0 mm;  
- korkovo-latexová mezipodešev se stélkou potaženou 

přírodní usní;  
- ortopedicky tvarovaná stélka v celé nášlapné části 

měkčená, hluboká patní miska, podpora vnitřní i vnější 
podélné klenby a příčné klenby (srdíčko), zvýšená přední 
část stélkového lůžka a řasa pro podporu prstů; 

- ergonomicky tvarovaný svršek z materiálu ve variantě A 
nebo B;  

- dva nártní pásky s uzavíráním na kovové přezky s úpravou 
proti korozi;  

- patní nepřeklopný pásek s přezkou; 
- spektrum velikostí: dámské (35-42), pánské (39-48). 

Varianty: 
- A. svršek z přírodní hovězí usně, 
- B. svršek z poromerické usně. 
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Část Základní specifikace 

2. 
PUR ochranná a 
zdravotnická obuv 

- lehká, pracovní, otevřená usňová obuv s PUR podešví; 
- bílá barva;  
- PUR podešev 30-35mm s vkládanou tvarovanou stélkou 

potaženou přírodní usní;  
- ortopedicky tvarovaná stélka, odpružená, podpora vnitřní i 

vnější podélné klenby a příčné klenby (srdíčko), řasa pro 
podporu prstů;  

- ergonomicky tvarovaný svršek z přírodní hovězí usně; 
- dva nártní pásky s uzavíráním na kovové přezky s úpravnou 

proti korozi;  
- patní nepřeklopný pásek s přezkou;  
- spektrum velikostí: dámské (35-42), pánské (35-48).  

 

 

2.3. Varianty zakázky 

Zadavatel připouští možnost podání variantní nabídky v části 1 Korková ochranná a zdravotnická obuv. 
V této části může být podána nabídka na obuv dle specifikace části  

- ve variantě A. se svrškem z přírodní hovězí usně a/nebo  

- ve variantě B. se svrškem z poromerické usně.  

Účastník tak může podat nabídku na jednu variantu nebo na obě varianty. Variantní nabídkou se rozumí 
nabídka obsahující varianty. Nabídka obsahující varianty se považuje za jednu nabídku. 

V části 2 zadavatel podání variantní nabídky nepřipouští, tzn., že v části 2 může být v každé položce nabídnut 
pouze jeden druh materiálu. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení účastníka, který předložil v části 2 více 
nabídek či variantní nabídku. 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu je 1.400.000,- Kč bez DPH  
za 2 roky zakázky. 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: Leden 2020 

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: 
Leden 2022 

 

Místo plnění 
Sklad MTZ – příjmová rampa v objektu 

zásobovací ústředny v areálu zadavatele 
na adrese FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň. 
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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. 3). 

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. 

 

5.3. Technická kvalifikace 

Účastník prokáže tuto kvalifikaci následovně: 

1) seznamem (formou čestného prohlášení) minimálně tří odběratelů, kterým uskutečnil účastník 
za poslední 3 roky  průběžné dodávky ochranné a zdravotnické obuvi 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. 
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6. Náhradní plnění 

Zadavatel zvýhodní uchazeče, který se zaváže poskytnout náhradní plnění povinného podílu 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti. Skutečnost, že dodavatel je oprávněn poskytovat náhradní plnění musí být uvedena v nabídce 
společně s kopií dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce uzavřené s 
Úřadem práce ČR. 

 
Závazek poskytovat náhradní plnění stvrdí účastník podepsaným návrhem smlouvy o garanci poskytnutí 

tzv. náhradního plnění, která musí být součástí nabídky. Výše objemu garantovaného náhradního plnění bude 
vyjádřena procentuálně s ohledem na kupní smlouvu (předpokládaný roční finanční objem), tj. dodavatel se 
zaváže takto určenou část plnění kupní smlouvy v každém roce poskytnout jako náhradní plnění. 

 
Předkládaný návrh smlouvy o garanci poskytnutí náhradního plnění nesmí obsahovat sankci zadavatele 

pro případ odběru nižšího objemu, než je předpokládaný. Zadavatel rovněž nebude účastníka v této souvislosti 
upozorňovat na jiný objem odběru zboží, než je předpokládaný. Poskytnutí náhradního plnění nesmí být 
podmíněno splněním dalších podmínek nebo dalšími platbami. Platnost a účinnost smlouvy o garanci 
náhradního plnění bude vázána na kupní smlouvu (upravena obdobně nebo odkazem na kupní smlouvu), 
předčasné ukončení bude vázáno na platnost kupní smlouvy (pro vyloučení pochybností, vypovědět smlouvu 
nebo odstoupit od smlouvy není možné z jiného důvodu než je ukončení platnosti příslušné kupní smlouvy). 
Dodavatel se zaváže, že vždy do 30 kalendářních dnů od uhrazení vloží do evidence údaje o poskytnutém 
náhradním plnění a dále, že bude dodržovat maximální limit stanovený v § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004. Sb. 
 

7. 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, 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) Certifikáty nebo čestné prohlášení dle bodu 2.2 této výzvy. 

f) Doklady prokazující splnění podmínek dle bodu 6 této výzvy, je-li náhradní plnění nabízeno. 

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

h) Návrh smlouvy garantující poskytnutí náhradního plnění dle bodu 6, je-li náhradní plnění nabízeno. 

i) Nabídková cena v členění dle části 10 této výzvy. 

j) Seznam dodaných vzorků podepsaný oprávněnou osobou účastníka (dle bodu 11 této výzvy). 

k) Další dokumenty dle uvážení účastníka.  
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8. 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. 

9. Hodnocení nabídek 

Nabídka bude po jednotlivých částech zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo hodnotit u dané nabídky 
pouze kompletně nabídnuté části, tzn. části, ve kterých byly nabídnuty všechny položky. Zadavatel si vyhrazuje 
právo rozdělit veřejnou zakázku po jednotlivých částech mezi více účastníků. V části 1 zadá zadavatel zakázku 
pouze pro jednu variantu (dle výsledků hodnocení).  

V případě, že účastník podá variantní nabídku, bude zadavatel posuzovat a hodnotit nabídku pro každou 
variantu samostatně. Pro rozhodnutí o pořadí nabídek účastníků bude určující již jen jedna nejvýhodnější 
varianta nabídky účastníka. 

Nabídky v části 1 budou hodnoceny ve vztahu k nejlepší nabídce v této části bez ohledu na to, v jaké 
variantě byla nejlepší nabídka podána. 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, tj. podle poměru nabídkové ceny a kvality. 

Nabídková cena (váha 80%) 

Nabídková cena bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená nabídka 
získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené 
nabídce. Předmětem hodnocení bude cena včetně DPH uvedená účastníkem v poli „Nabídková cena za část 
1 nebo 2 (varianta A/B) včetně DPH“ tabulky určené pro vyplnění cenové nabídky (viz příloha), event. její 
zvýhodněná hodnota v závislosti na výši nabízeného náhradního plnění. 

Pro potřeby hodnocení nabídek zadavatel zvýhodní až 10 % dodavatele, který nabízí plnění v režimu tzv. 
náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 
A to dle výše garantovaného náhradního plnění dle matematického vzorce: 

Hodnocená cena = Nabídková cena účastníka – (hodnota garantovaného náhradní plnění / 10) 

Výše garantovaného náhradního plnění bude v nabídce uvedena procentuálním vyjádřením z celkové 
roční ceny dle kupní smlouvy. Do výše uvedeného vzorce pak bude dosazena absolutní hodnota přepočítaná 
s ohledem na nabídkovou cenu účastníka (cenu za celkové roční množství včetně DPH z kupní smlouvy). 

Výše garantovaného náhradního plnění nesmí být vyšší než nabídková cena účastníka, tj. hodnota musí 
být maximálně 100 %. Pokud dodavatel náhradní plnění v rámci této veřejné zakázky nenabízí, pak bude 
automaticky počítáno s hodnotou 0 % a nabídka takového dodavatele nebude v hodnocení zvýhodněna. 

 

Kvalitativní úroveň (váha 20%) 

Toto dílčí kritérium není jednoduše číselně vyjádřitelné a není hodnotovým parametrem nabídek. Kvalitu 
nabízeného předmětu veřejné zakázky a výhodnost nabídky v tomto dílčím kriteriu nelze posuzovat pouze na 
základě několika číselně vyjádřitelných parametrů. Výhodnost nabídek bude posuzována hodnotící komisí 
jako souhrn číselně vyjádřitelných i nevyjádřitelných vlastností. 

Kvalitativní úroveň bude hodnocena jako číselně nevyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnotící komise 
sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé 
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve 
vztahu k nejvhodnější nabídce. 

Hodnocení technické a kvalitativní úrovně předmětu plnění provede hodnotící komise posouzením 
výsledků praktického testování vzorků a deklarovaných vlastností a parametrů popsaných v bodě 2.2 výzvy 
ve vzájemných souvislostech. Při praktickém testování vzorků bude posuzována především kvalita 
zpracování a funkční vlastnosti obuvi (zejména tvrdost došlapu a tlumení nárazů nohy, prevence 
vzniku otlaků a bolestí chodidel). 

mailto:fnplzen@fnplzen.cz
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Celkové hodnocení nabídek 

Celkové hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu 
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek 
tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 

Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky, může zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučit, z důvodů dle § 113 odst. 6 zadavatel 
nabídku vyřadí vždy. Zadavatel následně adekvátně upraví pořadí nabídek v kritériu výše nabídkové ceny. 

V případě rovnosti nabídkových cen uvedených v  nabídce u více účastníků bude o pořadí nabídek 
rozhodovat los.  

 

10. 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. 

11. 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 
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12. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro doručení nabídek 24.10.2019 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)  kontakty na uživatelskou podporu a technické požadavky pro použití systému Tender 
arena a podávání nabídek. 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. Nabídka se podává pro každou část veřejné 
zakázky zvlášť. 

 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. 
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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 

Obchodní podmínky stanovené pro předmětnou veřejnou zakázku jsou vymezeny formou závazných 
textů v návrhu smlouvy na plnění zakázky. Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací 
dokumentace.  

Podmínky smlouvy o garanci náhradního plnění jsou uvedeny článku 6 této zadávací dokumentace. 

Dodavatel není oprávněn podmínit zadavatelem navrhované obchodní a platební podmínky další 
podmínkou. Podmínění nebo uvedení rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 
účastníka za zadávacího řízení. Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy vyplněný o informace a přílohy, 
u nichž se doplnění předpokládá (identifikace dodavatele, nabídková cena atd.). Návrh smlouvy musí být ze 
strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 

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 27.9.2019 

  

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Bc. Jana Kokrdová 
Oddělení veřejných zakázek 
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