VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Tato veřejná zakázka je Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a je v souladu s §
31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ. Veškeré odkazy na ZZVZ jsou zde používány pouze
analogicky.
Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v této
zadávací dokumentaci, jež je nedílnou součástí výzvy k podání nabídky.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
OS Ostrava – Nákup drogistického zboží
3/2021

Název veřejné zakázky:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:

Okresní soud v Ostravě

Kontaktní osoba:

Dagmar Gajdacsiová, +420 596972506

Profil zadavatele v Národním
elektronickém nástroji:
Systémové číslo NEN:

https://nen.nipez.cz/profil/OSSEMOS
N006/21/V00005137

U Soudu č. 6187/4, 708 00 Ostrava-Poruba
00025267
Ing. Markéta Musialová

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávky.

Předmět plnění veřejné zakázky:

Nákup drogistického zboží

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (NIPEZ kód):
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Název položky
Drogistické
zboží

Kód z
NIPEZ
39830000-9

Název z NIPEZ

Kód z CPV

Prostředky
pro
osobní péči, čistící
39830000-9
prostředky a jiné
drogistické zboží

Název z CPV
Čistící
prostředky

Specifikace jednotlivých položek drogistického zboží je uvedena v příloze této zadávací
dokumentace.
4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 33 000 Kč bez DPH.
5. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je adresa zadavatele – Okresní soud v Ostravě.
Místem dodávky je sklad drogistického zboží ve 4. nadzemním podlaží budovy soudu, č. dveří
432 – nutná vykládka.
6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Doba plnění je stanovena do 14 dnů od vyhodnocení nabídky pomocí elektronického nástroje
NEN.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
7. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky je možno podat prostřednictvím elektronického nástroje do 11. 3. 2021, do 9:00 hodin.
Místo (elektronická adresa) pro podání nabídek:

https://nen.nipez.cz

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou považovány za nepodané a
v průběhu řízení pro zadání veřejné zakázky se k nim nebude přihlížet.
8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkové ceny budou uvedeny v CZK.
Nabídkové ceny budou uvedeny v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede dodavatel) a
nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena je stanovena celou částkou za celé plnění veřejné zakázky a zahrnuje v sobě
veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
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Posuzovaná nabídková cena bude uvedena jako celková cena včetně DPH sestávající ze součtu
nákladů položkového rozpočtu drogistického zboží.
Dodavatel je ve své nabídce povinen ocenit veškeré uvedené položky, neocenění jakékoliv
položky stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu práce pod jinou než k tomu určenou
položku bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti v tomto
výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu.
9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
žádné

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje.

11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídek - nejnižší nabídková
cena.
Nabídková cena = posuzovaná nabídková cena dle specifikace v bodě 8. této zadávací
dokumentace.
Zadavatel stanovil pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena – váha 100%.
Bude hodnocena celková výše nabídkové ceny dle uvedené specifikace veřejné zakázky v Kč
s DPH. Při podání stejné nabídky bude o výběru nejvhodnější nabídky rozhodnuto na základě
losování mezi nabídkami se shodnou nejnižší cenou.
V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek
sestaveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší
nabídkovou cenou. Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je
důvodem pro vyloučení dodavatele z další účasti v tomto výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty,
která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.
12. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v elektronické formě v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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13. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ
PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

PODOBĚ

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje NEN.
Dodavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný Národní elektronický
nástroj - NEN, (dále jen „NEN“) dostupný na internetové adrese https://nen.nipez.cz, kde je
rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití v sekci „uživatelská podpora – uživatelské
příručky“ (pravá část obrazovky).
Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém
nástroji NEN (odkaz „registrace - registrace dodavatele“ (záhlaví obrazovky) na webové stránce
https://nen.nipez.cz ) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník
zakázky“.
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 osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
ve znění pozdějších předpisů.
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!).
14. VYSVĚTLENÍ NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně prostřednictvím
Národního elektronického nástroje, datové schránky nebo emailem nejpozději 2 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Kontaktní osoba: Dagmar Gajdacsiová, e-mail: dgajdacsiova@osoud.ova.justice.cz
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí
žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek
bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která
byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě změny zadávací dokumentace, která
může rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání
změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.
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15. PRÁVA ZADAVATELE
Před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si zadavatel vyhrazuje možnost ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazečem v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace
během trvání lhůty pro podání nabídek a kdykoliv zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího
řízení.
Zadavatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s účasti v řízení pro zadání veřejné zakázky
malého rozsahu.
Právo zadavatele na posouzení kvalifikace a kontrolu úplnosti nabídky pouze u vítězné nabídky:
Zadavatel je oprávněn provést posouzení kvalifikace a kontrolu úplnosti nabídky pouze u vítězné
nabídky. U další nabídky v pořadí a případně i u dalších nabídek se posouzení kvalifikace a
kontrola úplnosti nabídky provede až v případě, pokud v nabídce dodavatele, která by skončila na
prvním místě, nebyla kvalifikace prokázána v požadovaném rozsahu nebo nebyla-li tato nabídka
úplná, a to ani na případné dožádání dodavatele.
16. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně 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 zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů
zadavatele a dodavatele v elektronickém nástroji Národní elektronický nástroj /NEN/, příp.
prostřednictvím jejich datových schránek nebo emailem.
Zadavatel oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele či
zrušení zadávacího řízení uveřejní na profilu zadavatele, v takovém případě se oznámení považují
za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
17. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – specifikace drogistického zboží – položkový rozpočet

Ostrava dne 2. 3. 2021
……………………………………
Okresní soud v Ostravě
Ing. Markéta Musialová
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