ZZVZ/0044/20/13

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE V DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM
SYSTÉMU - DNS
ve smyslu § 141 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
veřejné zakázky na dodávky zadávané v dynamickém nákupním systému:
„Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“

„Kategorie III. – Ochranné obleky – ochranný plášť z netkané
textilie s rukávy do gumičky“

Zadavatel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Zadávací dokumentace je výčtem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem
veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.
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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele
Sídlo
IČO
Telefon
Profil zadavatele

:
:
:
:
:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
708 91 508
+420 485 226 111
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Kontaktní osoby

1.

jméno
funkce
e-mail
telefon

:
:
:
:

Josef Rybář
odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
josef.rybar@kraj-lbc.cz
+420 485 226 664

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) v
postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona, a to na účet pověřujících
zadavatelů, jejichž seznam je obsažen v příloze č. 3 této výzvy.
Centrální zadavatel uzavřel s pověřujícími zadavatelem smlouvu o centralizovaném zadávání,
ve které si smluvní strany upravily vzájemná práva a povinnosti.

2.

INFORMACE O DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU

Veřejné zakázky jsou zadávány v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) dle § 140
a násl. zákona.
DNS je zaveden na dobu 12 měsíců. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS
v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb
zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel
předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v rámci jednotlivé veřejné zakázky.
Veřejné zakázky v DNS budou zadávány elektronicky pomocí elektronického nástroje Tender
arena (www.tenderarena.cz).

3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Druh veřejné zakázky
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Kategorie III. – Ochranné
obleky – ochranný plášť z netkané textilie s rukávy do gumičky“ zadávanou v rámci
dynamického nákupního systému v souladu s § 141 zákona.
3.2. CPV veřejné zakázky
kód CPV: 35113400-3 – Ochranné a bezpečnostní oděvy
3.3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění je dodávka 1 150 kusů jednorázových ochranných plášťů (dále jen „plášťů“)
z netkané textilie s rukávy do gumičky dle níže uvedených minimálních technických
parametrů:
Technická specifikace: - jednorázový, zdravotně nezávadný ochranný plášť z netkané
textilie;
- pevný, lehký, prodyšný a nesterilní;
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Materiál:
Použití:
Dodávka:
Návod k použití:
Doba použitelnosti:
Velikost:
Normy a certifikace:
Celkem ks plášťů

- krátkodobě odolný proti průniku kapalin a poskytující ochranu
před stykem s infekčními tekutinami (laminace);
- laminace na přední straně pláště a rukávech;
- dlouhý rukáv, ukončení rukávů gumou/manžetou;
- zavazování na tkanice;
- plášť musí být ze silné netkané textilie (min. 40 g/m²), laminace
z polyethylenu;
jednorázový;
každý plášť je z hygienických důvodů jednotlivě zabalen;
v českém jazyce alespoň v rámci většího balení;
min. 2 roky od dodání výrobku;
univerzální velikost (s délkou min. ke kolenům);
splňující normu EN 14126 2004;
1 150 kusů.

Nabízené pláště musí být nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené
v originálních obalech.
Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, který je požadován a
specifikován v ZD. Nabídky na dílčí plnění budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění
zadávacích podmínek.
Pláště dle výše uvedené specifikace budou dodány jednorázově do jednotlivých míst plnění,
která jsou určena pověřujícími zadavateli (viz příloha č. 3 této výzvy). Jednorázová dodávka
bude realizována za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) dle
přílohy č. 2 této výzvy.
V souladu s § 90 odst. 3 zákona může dodavatel v případě odkazů na normy nebo technické
dokumenty nabídnout jiné rovnocenné řešení.

4.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s § 16 zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení činí 115 000
Kč bez DPH.
Maximální možná nabídková cena nesmí překročit částku 115 000 Kč bez DPH.

5.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přepokládaný termín dodání: do 4 týdnů od písemné výzvy pověřujícího zadavatele/kupujícího.
Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivá sídla či místa určená dotčenými pověřujícími
zadavateli uvedená v příloze č. 3 této výzvy.

6.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÝCH DODÁVEK

Technické parametry, jakostní a funkční požadavky, kvalitativní parametry, dodací a záruční
podmínky specifikované zadavatelem v této výzvě a jejích přílohách jsou uvedeny jako
minimální, které musí nabízené dodávky splnit.
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Účastník veřejné zakázky ve své nabídce předloží vyplněný formulář nabídky (viz příloha č.
1 této výzvy) a zároveň v rámci tohoto formuláře musí deklarovat splnění všech požadovaných
technických parametrů (potvrzením slovem „ANO“ v každém řádku formuláře a doplněním
skutečných techn. parametrů).
Kromě vyplnění formuláře dodavatel do nabídky předloží technický/produktový list a
fotodokumentaci nabízeného obleku – doklady mohou být předloženy v prosté kopii.
V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem deklarovaných
technických parametrů u nabízených dodávek musí být účastník schopen, a to na základě
písemné žádosti zadavatele, předložit zadavateli případně další údaje, informace či doklady
k nabízeným dodávkám, prokazující dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních
parametrů v úrovni požadované v této výzvě.
Pro ověření splnění deklarovaných parametrů si zadavatel vyhrazuje právo v souladu s §
104 písm. a) zákona požadovat od vybraného dodavatele 2 vzorky nabízených plášťů.
Vzorky musí být vybaveny návodem v českém jazyce. Vzorky nelze vrátit.

7.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikace účastníků byla posuzována v rámci posouzení žádostí o účast v dynamickém
nákupním systému.
Před uzavřením smlouvy na tuto veřejnou zakázku si zadavatel od vybraného dodavatele
vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Konkrétní požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci dostupné na:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000858/zakazka/356309.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení této veřejné zakázky.

8.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 a násl. zákona podle
ekonomické výhodnosti nabídek, na základě nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude nabídková cena v Kč bez DPH za 1 kus pláště stanovená
dodavatelem v jeho nabídce v souladu s touto výzvou a uvedená účastníkem ve formuláři
nabídky (viz příloha č. 1 této výzvy).
Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH za 1 kus pláště.
V případě rovnosti cen rozhodne los.

9.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu
s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.
Celková nabídková cena bude uvedena ve formuláři nabídky za 1 kus pláště v Kč bez
DPH a v Kč včetně DPH.
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Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace
veřejné zakázky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Změna DPH musí
vyplývat ze změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nabídková cena nesmí
být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY
Dodavatel v rámci nabídky nepředkládá podepsanou předlohu smlouvy. Dodavatel předloží
čestné prohlášení o akceptaci předlohy smlouvy uvedené ve formuláři nabídky (viz příloha č. 1
této výzvy).
Vybraný dodavatel uzavře smlouvu s každým pověřujícím zadavatelem. Nedílnou součástí
každé smlouvy bude specifikace nabídnuté dodávky vybraného dodavatele.
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má účastník
možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve
lhůtě stanovené v ustanovení článku 15 této výzvy.

11. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel stanovuje, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě dle § 107 odst.
1 zákona.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.02.2021 v 10:00 hodin.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí být
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být součástí
komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR, či 7Z, přičemž takovýto komprimovaný
soubor nesmí být opatřen heslem.
11.1. Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové
adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití
(odkaz „Nápověda“) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s nainstalovaným
internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální technické požadavky na
osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový prohlížeč jsou blíže uvedeny v
návodu na použití elektronického nástroje – odkaz „Nápověda“ v prostředí
elektronického nástroje).
c) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky
disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní
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dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních
dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií
či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při
podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
f) Veřejný klíč k zašifrování nabídky je uveřejněn na profilu zadavatele a bude automaticky
použit při podávání nabídky ze strany dodavatele (není tedy nezbytné jej stahovat a znovu
vkládat do el. nástroje při podání nabídky).
11.2. Zpracování nabídek
Nabídka bude zpracována vyplněním formuláře nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy.
Součástí nabídky budou rovněž další požadované doklady zadavatele (viz odst. 11.3. této
výzvy). Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických a
smluvních požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v přiloženém návrhu smlouvy.
Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou součástí podané nabídky.
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve výzvě,
nepovažuje se dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.
Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být
předloženy v českém jazyce. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském
jazyce se předkládají bez překladu.
11.3. Zadavatel doporučuje podat nabídku s následujícím obsahem:
- Formulář nabídky, obsahující identifikační údaje o účastníkovi a technické parametry
nabízených dodávek, cenu apod. – vzor viz příloha č. 1 této výzvy;
- Doklad splňující normu EN 14126 2004;
- Technický/produktový list;
- Fotodokumentaci nabízeného pláště;
- Přílohy (nepovinné).
Veškeré doklady předkládané v rámci nabídky je účastník oprávněn předložit jako prosté scany
dokumentů, elektronický podpis je vyžadován pouze u podané nabídky jako celku.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti
o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do
českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
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Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

12. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě
neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka
byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno.

13. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Kompletní výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na
profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj.

14. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat primárně
elektronický nástroj dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou dodavatelům odesílány prostřednictvím
účtu zadavatele v elektronickém nástroji Tender arena, nebo prostřednictvím datové schránky.
V případě komunikace prostřednictvím elektronického nástroje je zpráva doručena jejímu
adresátovi bez ohledu na skutečnost, zda byla tato adresátem přečtena, popř. zda elektronický
nástroj adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o nové zprávě, či nikoliv.
Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace
dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele
musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48
hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
Technické požadavky na elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje
(objem dat, formáty souborů, technické prostředky, apod.) jsou totožné s požadavky na podání
nabídek v elektronické podobě dle čl. 11 této výzvy.

15. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Pokud nebude žádost doručena alespoň 3 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek, není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.
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Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení,
změnu či doplnění zadávací dokumentace včetně souvisejících dokumentů uveřejní zadavatel
na profilu zadavatele do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti.
Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, změna či doplnění bude uveřejněna na profilu
zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj.
Kontaktní osobou je:
Jméno
Funkce
e-mail
Telefon
ID datové schránky

:
:
:
:
:

Mgr. Josef Rybář
oddělení veřejných zakázek KÚ LK
josef.rybar@kraj-lbc.cz
+ 420 485 226 664
c5kbvkw

16. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Zadávací řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění a souvisejícími předpisy.
Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.
Náklady spojené s účastí v DNS nese každý dodavatel sám.
Dle ustanovení § 219 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky v DNS kdykoliv do uzavření
smlouvy. Zadavatel oznámí zrušení zadávání veřejné zakázky v DNS všem dodavatelům
zařazeným do DNS, včetně uvedení důvodu svého postupu.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Vyloučení
účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.
Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo
nadlimitní veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může podat námitky. Námitky se podávají
písemně a lze je podat proti:
a) všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle
části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,
b) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo
c) postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu
se zákonem.
Námitky týkající se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích
podmínek, volba druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele
směřující k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník
zadávacího řízení.
Námitky musí být zadavateli doručeny ve lhůtách stanovených § 242 zákona.
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Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení
lhůty pro podání nabídek. a požadovat od účastníků doplňující informace, ověřit si skutečnosti
uvedené v nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách, případně si sám pořizovat
další doklady, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Dodavatel je povinen
mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je-li to
nezbytné pro postup podle zákona či pokud to vyplývá z účelu zákona.

17. OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE KROMĚ ZADAVATELE

ZADÁVACÍ

Na zpracování zadávacích podmínek se nepodílela osoba odlišná od zadavatele.
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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