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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu 

 

Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. 
Zodpovědná 
osoba: 

Ing. František Řeřicha 

+420 377 402 500 

rericha@fnplzen.cz 

 

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu: Dodávky železářského materiálu pro FN Plzeň. 
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele 
 

Zadavatel 
Název  Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo  Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99 

Zastoupený Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka  

Kontaktní 
údaje 

Kontaktní osoba  Ing. František Řeřicha     

Telefon  +420 377 402 500 

E-mail  rericha@fnplzen.cz 

 

2. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem zakázky jsou dodávky železářského materiálu pro potřeby vlastní údržby po dobu 2 let. Materiál 
uvedený v příloze č. 1 je nejčastěji odebíraný a tvoří cca 2/3 obratu. 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.100.000,- Kč bez DPH (1.320.000,- Kč s DPH). 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

Termín zahájení plnění zakázky: 1.6.2011 

Termín ukončení plnění zakázky: 30.5.2013 

Místo plnění Pracoviště  v obou areálech FN Plzeň 

 

5. Způsob prokázání kvalifikace 
Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k 

prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Čestná prohlášení musí být podepsána 
statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo úředně ověřená 
kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění 
těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, včetně odpovídajících 
živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti, 

c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona, resp. dále 
upravených Zadavatelem 

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, resp. dále upravených 
Zadavatelem 
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5.1. Základní kvalifikační předpoklady 
Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst. 

1 zákona. Uchazeč prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení ve 
smyslu § 62 odst. 2 zákona. 

 

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, 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. 

5.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Zadavatel nepožaduje. 

 

5.4. Technické kvalifikační předpoklady 
Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu alespoň 2 významných dodávek 

v minimální hodnotě 0,7 mil. Kč poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu 
a doby poskytnutí formou čestného prohlášení.  

Seznam musí obsahovat alespoň: 

- název objednatele včetně kontaktních údajů; 
- hodnota zakázky; 
- předmět plnění zakázky; 

 

6. Předložení kvalifikačních předpokladů 
Uchazeč musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků: 

a) Identifikační údaje uchazeče. 

b) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, čestným prohlášením. 
(odstavec 5. 1., této výzvy) 

c) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písmene a) a b) zákona. 
(odstavec 5. 2., této výzvy) 

d) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona. (odstavec 5. 4., této 
výzvy) 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Každý uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena na emailovou adresu zodpovědné osoby, 
která je uvedena na titulní stráně této výzvy. Zadavatel uveřejní dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, případně související dokumenty a odpovědi na dotazy na svých webových stránkách, 
nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti o dodatečné informace a zároveň mailem seznámí všechny 
známé zájemce se zněním dotazů a odpovědí. 
 

8. Hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny včetně DPH, která vznikne váženým součtem cen 

jednotlivých položek dle tabulky uvedené v Příloze č. 1. Předmětem hodnocení bude roční hodnota 
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vybraného sortimentu v posledním řádku „celkem Kč“. Uchazeč je povinen nabídnout všechny poptávané 
položky, jinak nebude jeho nabídka hodnocena. 

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
Cena bude uvedena jako cena bez DPH, částka DPH a cena s DPH v členění dle přílohy 1. V ceně 

budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu veřejné zakázky dle bodu 2. této výzvy. 

10. Variantní nabídky 
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze 

zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek či variantní nabídku. 

11. Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena na 4.5.2011, do 9.00 hod. Splněním termínu se 

rozumí doručení na adresu uvedenou v bodě 14. této výzvy.    
 

12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni 
Uchazeči jsou nabídkami vázáni po celou dobu realizace zakázky, tedy v období 1.6.2011 - 30.5.2013.  

13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky 
Nabídkou se rozumí návrh obchodní smlouvy obsahující obchodní podmínky zadavatele dle bodu 15. 

této výzvy, doplněný dalšími doklady požadovanými tímto zadáním. Nabídka zájemce bude zpracována 
v písemné formě v českém jazyce (v jednom originálním vyhotovení) v rozsahu této výzvy k podání nabídky 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka bude předána v tištěné formě a zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy pevným sešitím. 
 

Uchazeči podají nabídku v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném: 

• názvem zakázky  
• nápisem „NEOTEVÍRAT“ 
• identifikačními údaji uchazeče 

 
Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou nabídku 

zasílat doporučeně. 
 

14. Způsob a místo pro podání nabídek 
Nabídku zájemce může poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Útvar technicko-provozního 

náměstka, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň, nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech, 
pondělí až pátek, od 7:00 do 14:00 hodin paní Simoně Aubrechtové tak, aby byla zadavateli doručena 
nejpozději do konce lhůty pro podání, uvedeném v bodě 11. této výzvy. 

15. Obchodní podmínky 

1. Zadavatel bude vystavovat dílčí (kvantitativně i sortimentně) objednávky s číselným označením (toto 
označení je uchazeč povinen uvádět na faktury). Zboží uchazeč dodá vždy až na základě těchto písemných 
objednávek, v sortimentu a množství v nich uvedeném. 
2. Nabídkové ceny včetně DPH jsou maximální, nejvýše přípustné. 
3. Celkové poptávané množství jednotlivých položek uvedené v příloze č.1 je pouze orientační. To 
znamená, že zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek 
podle svých aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany uchazeče. Uchazeč není oprávněn 
stanovit minimální finanční limit objednávky. 
4. Záruční doba dodávaného zboží 1 rok. 
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5. Uchazeč s plnou odpovědností ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění potvrzuje, že jím 
nabízené a dodávané výrobky splňují veškeré požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost dle 
zák.č.102/2001Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, event. dalších platných zákonů a předpisů, a že byla 
přezkoumána jejich shoda podle zák.č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky. Ujišťuje tímto 
kupujícího, že výrobce nebo dovozce vydal k výrobkům platné prohlášení o shodě. Uchazeč si je plně 
vědom své právní i věcné odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu v případě, že uvedl nepravdivé údaje.  
6. Faktury vystavené uchazečem za dodané zboží musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněných či opravených faktur. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 30 
dnů od doručení Zadavateli. Úhradu za dodané zboží provede Zadavatel v české měně. Zadavatel 
neposkytne uchazeči zálohu. 
7. Zadavatel je oprávněn uložit uchazeči smluvní pokutu v případě prodlení s dodávkami materiálu dle 

přílohy č.1 delší než jeden týden od závazné objednávky ; smluvní pokuta činí 300 Kč za každý den 
prodlení. 
8. Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 
 

16. Práva Zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) odmítnout všechny předložené nabídky; 

b) zrušit zadávací řízení; 

c) upřesnit podmínky zakázky; 

d) vyloučit ze soutěže uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady; 

e) vyloučit ze soutěže uchazeče, který nenabídl všechny poptávané položky; 

f) ověřit si informace, uvedené uchazečem v dokladech prokazujících splnění kvalifikačních kriterií;  

g) okamžitě ukončit dodávky od uchazeče v případě nedodržení obchodních podmínek uvedených 
v odstavci 12, především dodacích lhůt a maximálních cen;  

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

 

 

V Plzni dne 21.4.2011  

 

                  …………………………….. 

Ing. František Řeřicha 

technicko – provozní náměstek 

 FN Plzeň 


