ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále též „ZD“)
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:
Zajištění celodenní stravy pro hospitalizované pacienty

Zadavatel veřejné zakázky:
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748
250 67 Klecany
IČO: 00023752
DIČ: CZ00023752

V Klecanech dne: …………….
podepsal
MUDr. Cyril Digitálně
MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
2020.08.20
Höschl, DrSc. Datum:
10:16:06 +02'00'

………………………………………….
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
ředitel

Stránka 1 z 13

Obsah:
1.

INFORMACE O ZADAVATELI .............................................................................................................. 3
1.1
1.2
1.3

2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ...................................................................................................................................... 3
STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE ............................................................................................................ 3
KONTAKTNÍ OSOBY ................................................................................................................................... 3

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .......................................................................................... 3
2.1
2.2
2.3

3.

POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ............................................................................................ 3
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ........................................................................................................................ 4
VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ...................................................................... 5

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ................................................................................. 5
3.1
3.2

4.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .............................................................................................................. 5
MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ............................................................................................................. 5

KVALIFIKACE .......................................................................................................................................... 5
4.1 VYMEZENÍ KVALIFIKACE A JEJÍ PROKÁZÁNÍ .............................................................................................. 5
4.1.1
Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ ............................................................................................ 5
4.1.2
Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ ............................................................................................ 6
4.1.3
Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ .......................................................................................... 7

5.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ................................................................................... 11

6.

PLATEBNÍ PODMÍNKY ......................................................................................................................... 11

7.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ....................................................................................................................... 11

8.

HODNOCENÍ NABÍDEK ........................................................................................................................ 12

9.

NABÍDKA .................................................................................................................................................. 12

10.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ................................................................... 13

11.

JISTOTA .................................................................................................................................................... 13

12.

PRÁVA ZADAVATELE .......................................................................................................................... 13

Stránka 2 z 13

1.

Informace o zadavateli

1.1

Základní údaje

Název

: Národní ústav duševního zdraví (dále jen také „NUDZ“)

Forma

: státní příspěvková organizace

Sídlo

: Topolová 748, 250 67 Klecany

IČO

: 00023752

DIČ

: CZ00023752

Profil zadavatele

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

1.2

Statutární orgán zadavatele

Statutárním orgánem zadavatele, osobou oprávněnou k činění právních úkonů jménem zadavatele v souvislosti
s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou k podpisu smlouvy je ředitel prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
FRCPsych.
1.3

Kontaktní osoby

Kontaktní osobou v technických a organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Zuzana
Tůmová, Topolová 748, 250 67 Klecany, tel.: +420 283 088 338, email: zuzana.tumova@nudz.cz.

2.

Předmět plnění veřejné zakázky

2.1

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je:
a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele;
b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas;
c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání
celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Rozsah požadovaného plnění:
‐ Celodenní stravování, sedm dní v týdnu včetně státních svátků;
‐ Jeden den obsahuje stravu ve složení snídaně, svačina, oběd, večeře, druhá večeře (pouze u speciálních
diet);
‐

Zadavatel pro informaci uvádí, že průměrný počet porcí bude činit přibližně 55 porcí denně, nicméně
tato hodnota nepředstavuje počet porcí, k jejichž odebrání by byl zadavatel vázán.

‐

Zadavatel může požadovat případné přídavky k dietám ordinované lékařem dle individuálních potřeb
pacienta.

Předmět této veřejné zakázky zahrnuje rovněž:
‐

Zajištění teplých pokrmů, oběd vždy teplý, večeře teplé ve všední dny, o víkendech a svátcích zajistí
dodavatel večeře studené;
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Předání stravy prostřednictvím přepravných nádob do místa určeného zadavatelem, objekt NUDZ,
Topolová 748, 250 67 Klecany, Středočeský kraj;
Zapůjčení přepravných nádob a dalšího potřebného vybavení pro převoz a uchování stravy před
výdejem na oddělení;
Zajištění minimální zásoby trvanlivých potravin pro případ potřeby (zejména sýry, uzeniny,
pomazánky, paštiky a podobně) v jednotkách kusů;
Možnost výměny trvanlivých potravin před koncem doby trvanlivosti;
Receptury, které jsou zpracovány s ohledem na běžný dietní systém;
Pravidelnou obměnu jídelních lístků, zejména možnost opakovat stejný druh jídla nejdříve za pět týdnů;
Zajištění zeleninových salátů, ovocných salátů, kompotů jako příloh ke stravě, a to minimálně dvakrát
týdně, zajištění moučníku minimálně jednou týdně;
Zajištění variabilních příloh a polévek;
Zajištění služeb nutričního terapeuta včetně poradenské činnosti;
Zajištění pitného režimu v podobě dodávky sáčkového čaje (černý a ovocný), dále cukrů a citrónků;
Svoz přepravných nádob z prostor zadavatele;
Likvidace nespotřebovaných zbytků potravin a dalšího odpadu.

Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je dále obsažena v následujících přílohách ZD:
Příloha č. 1 k ZD – Závazný návrh Smlouvy o dodávkách jídel, (dále jen „Smlouva o dodávkách jídel“)
-

Příloha č. 1 Smlouvy o dodávkách jídel - Specifikace předmětu plnění;

Příloha č. 2 k ZD – Krycí list nabídky;
Příloha č. 3 k ZD – Zajištění pacientské stravy.

Přílohy č. 1, 2 a 3 k ZD jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Tato veřejná zakázka je klasifikována jako nadlimitní veřejná zakázka na služby.


Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 55321000-6
Název: Příprava jídel



Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 55322000-3
Název: Vaření jídel



Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 55521200-0
Název: Dodávka jídel

2.2 Zadávací dokumentace
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují
závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel
povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách může být
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považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení účastníka z účasti v zadávacím
řízení.
Zadávací dokumentace, včetně jejích příloh, je k dispozici na profilu zadavatele viz bod 1.1 výše.

2.3 Vzájemná komunikace v průběhu zadávacího řízení
Pro
účely
komunikace
v průběhu
zadávacího
řízení
stanovuje
s § 211 odst. 5 ZZVZ následující možné způsoby elektronické komunikace:

zadavatel

v souladu

- Tender arena: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PCP
- Datová schránka zadavatele: uehpcbb
Zadavatel je oprávněn vysvětlit zadávací dokumentaci, příp. související dokumenty z vlastní iniciativy. Toto
vysvětlení uveřejní na svém profilu zadavatele. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení
zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, případně související
dokumenty na svůj profil zadavatele, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti. Pokud
Zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou
v přechozí větě. Žádáme dodavatele, aby změny vyplývající z vysvětlení zadávací dokumentace vždy zohlednili
a zapracovali do souvisejících dokumentů před podáním nabídky. V opačném případě může být konání
dodavatele považováno za neakceptování zadávacích podmínek s možností vyloučení z další účasti v zadávacím
řízení.
3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1 Doba plnění veřejné zakázky
Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou 2 let, dále dle příslušných ustanovení
Závazného návrhu Smlouvy o dodávkách jídel.

3.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění: objekt NUDZ, Topolová 748, 250 67 Klecany, Středočeský kraj.
4.

Kvalifikace

4.1 Vymezení kvalifikace a její prokázání
4.1.1 Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který:

a)

Způsob prokázání splnění dle § 75 ZZVZ

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1
písm. a) ZZVZ);
Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
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Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou
fyzickou a právnickou osobu, pro níž je dle
ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován.
K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ.

Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění dle § 75 ZZVZ

orgánu této právnické osoby. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
splňovat jak tato právnická osoba, tak také každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele (§ 74 odst. 2 ZZVZ);
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické
osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu (§ 74 odst. 3 ZZVZ);
Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické
osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu (§ 74
odst. 3 ZZVZ);

b)

Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve
nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci
vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení
daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1
dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá
písm. b) ZZVZ);
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

c)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný Čestné prohlášení dodavatele,
vyplývá
splnění
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné jednoznačně
kvalifikačního předpokladu.
zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ);

d)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální Potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zabezpečení.
(§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ);

e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné
jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci prohlášení v případě, že dodavatel není
podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 v obchodním rejstříku zapsán.
písm. e) ZZVZ);

z něhož
tohoto

Doklady prokazující základní způsobilost dle čl. 4.1.1. písm. a) až e) musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

4.1.2 Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
Profesní způsobilost:
a)

Způsob prokázání splnění

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
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Profesní způsobilost:

Způsob prokázání splnění

vyžaduje;

zápis do takové evidence vyžaduje.
Platné oprávnění k podnikání v oboru
hostinská činnost podle přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních
jednotlivých živností, v platném znění.

b)

doklad,
že
je
oprávněn
podnikat
v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují;

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského
oprávnění v požadovaném oboru aktuální
výpis z živnostenského rejstříku nebo dosud
platný živnostenský list či listy dokládající
oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či
oborech),
který
bude
zadavatelem
požadovanému oboru obsahově odpovídat
(jedná se zejména o živnostenské listy vydané
za dříve platné právní úpravy).

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti dle čl. 4.1.2. písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují.

4.1.3 Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
Kvalifikační
předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho
prokázání
Ze seznamu významných dodávek nebo významných služeb musí vyplývat
alespoň následující údaje:
1. obchodní firma/název objednatele,

a)

seznam
významných
2. název a předmět významné služby / dodávky (konkrétní požadované
dodávek
nebo
údaje jsou uvedeny níže u příslušného požadavku),
významných
služeb
3. doba realizace významné služby / dodávky,
poskytnutých
dodavatelem za poslední
4. finanční objem významné služby / dodávky,
3 roky před zahájením
5. kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné
zadávacího řízení, včetně
služby / dodávky ověřit.
uvedení ceny a doby
jejich
poskytnutí Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel realizoval:
a identifikace
Za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení alespoň 2 významná
objednatele;
plnění, jejichž předmětem bylo zajištění celodenní dietní pacientské stravy, a
to ve finančním rozsahu minimálně 2 mil. Kč bez DPH ročně.
Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel i v případě, že se jedná o plnění
dosud probíhající (neukončené), za předpokladu splnění výše uvedených
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Kvalifikační
předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho
prokázání
parametrů ke dni zahájení zadávacího řízení, přičemž pro posouzení splnění
parametrů je rozhodné již odvedené a akceptované plnění (podmínka
akceptace se netýká plnění poskytnutého dodavatelem interně tam, kde to
zadavatel pro účely prokázání této kvalifikace výslovně připustil).
Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel i v případě, že se jedná o plnění
zahájené dříve než v posledních třech letech, před zahájením zadávacího
řízení, za předpokladu, že bylo v posledních třech letech, před zahájením
zadávacího řízení dokončeno, případně se jedná o plnění dosud probíhající, za
předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení zadávacího
řízení, přičemž pro posouzení splnění parametrů je rozhodné již odvedené
a akceptované plnění (podmínka akceptace se netýká plnění poskytnutého
dodavatelem interně tam, kde to zadavatel pro účely prokázání této kvalifikace
výslovně připustil).
Za významné plnění lze pro účely prokázání kritérií technické kvalifikace dle
ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ považovat výhradně takové plnění,
jehož realizace nebyla objednatelem předčasně ukončena z důvodu porušení
smluvních či zákonných povinností na straně dodavatele (zejména
odstoupením objednatele od smlouvy).
Splnění této technické kvalifikaci nemůže dodavatel prokázat dle § 79 odst. 4
písm. a) a b) ZZVZ, tedy pokud poskytl dodávky nebo služby společně s jinými
dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění dodávky nebo služby podílel,
nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu v jakém se na plnění dodávky nebo
služby podílel.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením
dokladu o požadovaném vzdělání a odborné kvalifikaci:
1. Nutriční terapeut

b)

Zadavatel požaduje předložit platné osvědčení odborné způsobilosti
osvědčení
o vzdělání nutričního terapeuta, který bude v rámci plnění této VZ zodpovídat za:
a odborné
kvalifikaci
1. zajištění odborného zpracování požadavků,
vztahující
se
k požadovaným
2. normování pacientských diet,
dodávkám nebo službám
3. zpracování jídelníčků a receptur,
–
fyzických
osob
4. poradenství při stanovování diet, a
odpovědných
za
poskytování příslušného
5. odborného dozoru při přípravě pokrmů.
plnění
Nutriční terapeut musí disponovat odbornou způsobilostí k výkonu povolání
bez odborného dohledu dle §15 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských
zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.
Odborně způsobilým je nutriční terapeut, který doloží absolvování
akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu
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Kvalifikační
předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho
prokázání
nutričních terapeutů; tříletého studia v oboru diplomovaná dietní sestra na
vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno
nejpozději ve školním roce 2004/2005; nejméně tříletého studia v oboru
diplomovaný nutriční terapeut na vyšších zdravotnických školách; nebo
střední zdravotnické školy v oboru dietní sestra, pokud bylo studium prvního
ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005; a současně doloží
doklad prokazující praxi minimálně 2 roky v daném oboru, tzn. jako nutriční
terapeut aktivně se podílející na vytváření diet a jídelních lístků.
Požadované skutečnosti doloží dodavatel strukturovaným profesním
životopisem nutričního terapeuta včetně jeho čestného prohlášení o
pravdivosti údajů v životopise obsažených a podepsaným nutričním
terapeutem. Dále doloží dodavatel doklad o vzdělání nutričního terapeuta.
2. Hlavní kuchař
Zadavatel požaduje předložit platné osvědčení odborné způsobilosti hlavního
kuchaře každé směny.
Odborné způsobilým je kuchař, který doloží osvědčení o vzdělání v oboru
kuchař, kuchař – číšník; nebo maturitní vysvědčení ze Střední hotelové školy;
nebo doklad o vysokoškolském vzdělání v oboru; nebo jiný doklad o vzdělání
se zaměřením na gastronomii nebo hotelnictví. Současně doloží doklad
prokazující praxi minimálně 2 roky v daném oboru, tzn. jako kuchař aktivně se
podílející na přípravě jídel.
Požadované skutečnosti doloží dodavatel strukturovaným profesním
životopisem hlavního kuchaře včetně jeho čestného prohlášení o pravdivosti
údajů v životopise obsažených a podepsaným hlavním kuchařem. Dále doloží
dodavatel doklad o vzdělání hlavního kuchaře.
Zadavatel nevyžaduje, aby zkušenosti jednotlivých členů realizačního týmu se
zakázkou či projektem byly shodné s požadavky zadavatele na realizaci
významných dodávek nebo významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

Dodavatel rovněž v nabídce formou čestného prohlášení uvede, jaký
pracovní vztah má k daným osobám (nutriční terapeut, hlavní kuchař).
Dodavatel je povinen za spolupráce nutričního terapeuta a hlavního kuchaře v rámci nabídky předložit 5
vzorových týdenních jídelních lístků.
Dále je dodavatel povinen předložit minimálně měsíční vzorový jídelníček pro pacienty v dietě č. 3 –
racionální.

Forma předložených dokladů k prokázání kvalifikace.
Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v kopii. Zadavatel akceptuje i originály či úředně ověřené
kopie dokladů. Základní způsobilost a profesní způsobilost (v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
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kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti) může dodavatel prokázat i
prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento seznam je součástí Informačního systému
o veřejných zakázkách a je k dispozici na tomto odkazu - http://www.isvz.cz/isvz/SKD/ISVZ_SKD_text.aspx.

Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Povinností dodavatele je dle § 122
odst. 3 ZZVZ doklady předložit bez zbytečného odkladu.
Elektronický dokument je považován za originál pouze v případě, kdy obsahuje elektronický podpis od autority,
která konkrétní dokument vydává.
V případě, kdy je originál vystaven původcem v listinné podobě, je pro získání úředně ověřené kopie
v elektronické podobě nutno provést tzv. autorizovanou konverzi (z listinné do elektronické podoby). Tuto
službu poskytují pobočky CzechPOINT, popřípadě advokátní kanceláře.
Předložení informací o skutečných vlastnících vybraného dodavatele
Povinností
zadavatele
je
u
vybraného
dodavatele,
je-li
právnickou
osobou,
v souladu
s § 122 odst. 4 ZZVZ, zjistit údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odstavce 4 ZZVZ, vyzve zadavatel v souladu s
§ 122 odst. 5 ZZVZ vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo k předložení následujících dokladů:
a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle „AML zákona“,
b) kopie dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.“
Zadavatel doporučuje účastníkům poskytnout výše uvedené dokumenty již v nabídce.

Stáří dokladů k prokázání kvalifikace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
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§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
Zadavatel připouští využití § 83 odst. 1 ZZVZ při splnění podmínek § 83 odst. 1 a 2 ZZVZ.

5.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná (maximální) částka za plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů
s plněním veřejné zakázky souvisejících. Údaj o nabídkové ceně uvede účastník do krycího listu nabídky dle
Přílohy č. 2 zadávací dokumentace a rovněž do Přílohy č. 1 Smlouvy o dodávkách jídel s názvem „Specifikace
předmětu plnění“.
Účastník stanoví nabídkovou cenu za dodání jedné celodenní pacientské stravy v souladu s bodem 2.1 této
zadávací dokumentace, která bude maximální a nesmí překročit 220,- Kč bez DPH na den. Skutečná cena
bude hrazena na základě počtu skutečně odebrané celodenní pacientské stravy.
Maximální částka za plnění této veřejné zakázky v souladu s bodem 2.1 této zadávací dokumentace nesmí
přesáhnout 8 833 000,- Kč bez DPH.
Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by mohlo dojít k překročení maximální částky za plnění.

6.
6.1
7.

Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v Závazném návrhu Smlouvy o dodávkách jídel - Příloze č. 1 této
zadávací dokumentace.
Obchodní podmínky

7.1

Obchodní podmínky jsou specifikovány v Závazném návrhu Smlouvy o dodávkách jídel, který je
Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a jsou závazné. Zadavatel nepřipouští odchýlit se od
obchodních podmínek vymezených v zadávací dokumentaci a v přiložené smlouvě.

7.2

Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.

7.3

Účastník není oprávněn měnit či doplňovat jakékoliv části textu Závazného návrhu Smlouvy o
dodávkách jídel s výjimkou údajů, u nichž je možnost měnit či doplnit přímo uvedena tj. pasáže se
žlutým podkladem. Po vyplnění příslušných údajů účastník odstraní žlutý podklad (tj. Závazný návrh
Smlouvy o dodávkách jídel předkládá bez žlutého podkladu). V případě nabídky podávané společně
několika účastníky je účastník oprávněn upravit vzor Závazného návrhu Smlouvy o dodávkách jídel
toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě, že účastník nesplní podmínky pro zpracování
Závazného návrhu Smlouvy o dodávkách jídel, tj. změní části, jejichž změnu zadavatel výslovně
neumožnil, nebo uvede údaje, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele, nesplňuje nabídka zadávací
podmínky a bude vyřazena.

7.4

Závazný návrh Smlouvy o dodávkách jídel musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem
nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto
oprávnění v nabídce. Podává-li nabídku více účastníků společně (jako sdružení účastníků), musí být
Závazný návrh Smlouvy o dodávkách jídel podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně
oprávněnými jednat za účastníka všech účastníků, kteří tvoří sdružení nebo účastníkem, který byl
ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn. Takové zmocnění pak musí
vyplývat z listiny dle odst. 7.5 této zadávací dokumentace.
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7.5

8.

Podává-li nabídku více účastníků společně (jako sdružení účastníků), jsou povinni přiložit k nabídce
smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito účastníci budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím
osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či
vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti
s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná listina (smlouva) musí
rovněž zřetelně vymezovat, který z účastníků je oprávněn vystupovat jako reprezentant sdružení.

Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.
Kritérium hodnocení: „Nejnižší nabídková cena“ – váha 100 %
Jedná se o nabídkovou cenu v Kč bez DPH za dodání jedné celodenní pacientské stravy v souladu s bodem
2.1 této zadávací dokumentace. Nejlépe bude zadavatelem hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v
Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší
nabídkovou cenou. Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení. V tomto případě se jedná o nabídku s
nejnižší nabídkovou cenou.
9.

Nabídka

9.1

Nabídku dodavatel podá v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
s názvem Tender arena, dostupného z https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PCP,
dle tam uvedených podmínek a pokynů. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo
způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího
řízení se na ní nepřihlíží.

9.2

Nabídka musí být šifrována prostřednictvím certifikátu v Tender arena, dostupného z
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PCP.
V případě, že bude k šifrování nabídky použit jiný certifikát (např. uznávaný elektronický podpis
účastníka, aj.), než-li byl poskytnut dle výše uvedeného odstavce, nebude taková nabídka považována
za podanou a v průběhu zadávacího řízení k ní nebude přihlíženo.

9.3

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (zadavatel připouští předložení produktových listů,
manuálů či certifikátů v nabídce v anglickém jazyce bez úředně ověřeného překladu). Nabídka bude
obsahovat krycí list. Na krycím listu budou uvedeny identifikační údaje (obchodní firma nebo název,
sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení,
jde-li o fyzickou osobu, ID datové schránky). Na krycím listu bude i uvedena cena v Kč bez DPH i
s DPH (bude-li vyčíslena) a kontaktní osoba za dodavatele.

9.4

Každý dodavatel může předložit pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.

9.5

Veškeré listy nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny listy nabídky budou očíslovány
vzestupnou kontinuální řadou.

9.6

Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro elektronickou komunikaci mezi účastníkem a
zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce
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kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele
při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
9.7

Dodavatel je povinen doručit nabídku prostřednictvím Tender arena do 21. 9. 2020 do 11:00 hod.

9.8

Nabídka by měla být po obsahové stránce předložena v následující struktuře:


krycí list nabídky viz bod 9.3 zadávací dokumentace;



doklady o kvalifikaci včetně dalších dokumentů v případě využití § 83 odst. 1 ZZVZ viz bod. 4 a
další doklady požadované zadavatelem v rámci této zadávací dokumentace;



doklady dle § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodne-li se dodavatel je předložit již v nabídce.
V případě, že je nějaký doklad v jiném jazyce než v českém či slovenském, bude předložen zároveň
s tímto dokladem jeho překlad do jazyka českého;



nabídková cena dle bodu č. 5. této zadávací dokumentace. Údaj o nabídkové ceně uvede účastník
v Příloze č. 2 zadávací dokumentace s názvem „Krycí list nabídky“ a rovněž v Příloze č. 1
Závazného návrhu Smlouvy o dodávkách jídel s názvem „Specifikace předmětu plnění“;



doplněná Smlouva o dodávkách jídel (Závazný návrh Smlouvy o dodávkách jídel - Příloha č. 1 této
zadávací dokumentace) podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka včetně všech
příloh (pozn. Příloha č. 1 této ZD bude součástí nabídky účastníka v elektronické podobě ve
formátu pdf i MS Office);



popis naplnění požadavků zadavatele a bližší specifikaci zajištění pacientské stravy vyplněním
Přílohy č. 1 Smlouvy o dodávkách jídel - Specifikace předmětu plnění;



případné další relevantní dokumenty dle uvážení účastníka.

10. Otevírání nabídek v elektronické podobě
10.1

Otevírání nabídek v elektronické
v jednací místnosti v sídle zadavatele.

podobě

proběhne

dne

21.

9.

2020

v 11:00

hod.

10.2

Zástupci zadavatele otevřou nabídky v elektronické podobě a budou kontrolovat, zda byla nabídka
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před
otevřením manipulováno. Následně zpřístupní obsah nabídek členům komise.

11. Jistota
11.1

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

12. Práva zadavatele
12.1

V případě, že do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem dojde ke změně údajů uvedených
v nabídce, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

12.2

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

12.3

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.
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