Zadavatel:
Vojenská nemocnice Olomouc

www.vnol.cz

Sídlo: Sušilovo nám.5, Olomouc

PSČ 779 00

Korespondenční adresa: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.5, Olomouc 779 00
IČO: 60800691
DIČ: CZ60800691
E-mailová adresa: vnol@vnol.cz
Tel: 973 407 030, 606 036 503
Osoba oprávněná připravovat specifikaci zadání:
Marta Kadlečková, vedoucí stravovacího provozu
E-mailová adresa: kadleckovam@vnol.cz
Administrátor výběrových řízení:
Kontakt: Tomáš Brenza, Tel.: 732 611 88

Zadávací podmínky elektronických výběrových řízení.
(dále jen také „Podmínky“)

Předmět poptávky: POTRAVINY pro stravovací provoz
(1.) Při výběru vítěze/zů poptávkového řízení bude hodnoceno splnění požadavků těchto Podmínek.
Základním kritériem pro hodnocení nabídek je cena. Hodnocení nabídek je prováděno položkově. To
znamená, že bude hodnocena nabídková cena každé jednotlivé položky v rámci elektronických
výběrových řízení, která mohou mít formu cenového průzkumu, poptávkového řízení nebo
elektronické aukce (dále jen také VŘ). Nejnižší ceny, které splní požadovanou kvalitu a podmínky
dodání, budou hodnoceny jako vítězné a budou nakupovány dle Podmínek od Účastníků VŘ, kteří
nabídli tuto cenu pro období uvedené v článku č. (19.) Podmínek.
(2.) Specifikace zadání byla připravena s odbornými pracovníky Zadavatele. Účastníci nabízí v rámci
VŘ jen takové zboží, které odpovídá popisu zboží v položce zadání a požadavkům na kvalitu,
dodacím a dalším podmínkám uvedeným v těchto Podmínkách. Zboží, které nebude odpovídat těmto
požadavkům je Zadavatel oprávněn odmítnout.
(3.) Každý účastník vyplní do své nabídky jen položky, které je schopen dodat v požadované
specifikaci a kvalitě. Není povinností účastníka vyplnit všechny položky v požadovaném sortimentu.
(4.) Objednávání zboží:
(/4.1.) Objednávky jsou zasílány den předem do 14,00 hodin.
(/4.2.) Dodávky zboží budou realizovány na základě telefonické, faxové nebo e-mailové objednávky
s doložením dodacího listu. Potvrzení dodacího listu Zadavatelem, po převzetí zboží, je podkladem
k fakturaci.
(5.) Dovoz zboží Zadavateli:
(/5.1.) Závozy budou probíhat každý pracovní den v týdnu od pondělí do pátku, pečivo i v sobotu.
(/5.2.) Závozy budou probíhat vždy od 5,30 hodin ráno do 10,00 hodin dopoledne, nebude-li
následně dohodnuto jinak.
(6.) Dodávky objednaného zboží.
(/6.1) Při pozdním dodání, tj. nedodržení doby závozu objednaného zboží dle čl. (5.), má Zadavatel
právo vyúčtovat Účastníkovi smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu zpoždění
dodávky.
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(/6.2) V případě, že Účastník nedodá některou z položek objednaného zboží a nedohodne se předem
se Zadavatelem na náhradním termínu dodání, má Zadavatel právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každou jednotlivou nedodanou položku.
(7.) Nedodá-li Účastník objednané zboží dle čl. (6.), je Zadavatel oprávněn zajistit si náhradní dodávku
zboží od jiných dodavatelů tak, aby nebyl narušen stravovací provoz a výdej stravy. Zadavatel je
oprávněn vyúčtovat Účastníkovi zvýšené náklady spojené se zajištěním náhradní dodávky za
Účastníkem nedodané zboží. Úhradou těchto více nákladů Účastníkem nezaniká právo Zadavatele na
úhradu smluvní pokuty dle článku č. (6.).
(8.) Nabídkové ceny jednotlivých položek budou uváděny za množství stanovené v MJ v Kč bez DPH,
včetně obalů a dopravy a všech dalších služeb souvisejících s dodávkou do místa sídla Zadavatele.
Cenové nabídky uvedené v cenách s DPH nebudou akceptovány a budou vyloučeny z dalšího
hodnocení.
(9.) Kupní smlouva (dále jen Smlouva)
(/9.1.) Návrh Smlouvy, v elektronické podobě, je přílohou výzvy k podání nabídky v rámci VŘ.
Zadavatel uzavře Smlouvu s Účastníky, jejichž položky budou v rámci VŘ vyhodnoceny jako vítězné a
dodávky jejich zboží budou odpovídat kvalitě požadované ve specifikaci zadání a v Podmínkách.
Uzavření Smlouvy může být odloženo o zkušební období v souladu s ustanovením odstavce (/9.4).
Předmět Smlouvy je vždy specifikován aktuálně platným protokolem z VŘ, v němž Účastník podal
nabídkové ceny. Doba platnosti cenových nabídek odpovídá lhůtám v článku (19.) Podmínek, není-li
ve výzvě k účasti ve VŘ přímo uvedena požadovaná lhůta garance ceny do konkrétního data.
(/9.2.) Podáním nabídky alespoň na jednu z položek zadání Účastník souhlasí se zněním Smlouvy a s
Podmínkami.
(/9.3.) Účastníci, kteří mají platně uzavřenou rámcovou Smlouvu na základě dodávek v předchozích
obdobích, zůstává v platnosti uzavřená Smlouva. Přiložený vzor Smlouvy se použije (i) pro nové
Účastníky, jejichž nabídky ve VŘ budou vyhodnoceny jako vítězné a nebo (ii) pro Účastníka, se
kterým dříve uzavřená Smlouva skončí platnost v průběhu období, na něž je vypsáno toto VŘ.
(/9.4) Zadavatel si vyhrazuje právo u nových Účastníků odložit uzavření Smlouvy na dobu až tří
měsíců a to po dobu zkušebního období, ve kterém Zadavatel ověřuje kvalitu plnění dodávek nového
Účastníka a jeho schopnost dodržovat při plnění dodávek podmínky stanovené v Podmínkách.
(10.) Poptávané množství uvádí předpokládanou spotřebu na 12 měsíců a spotřeba není rovnoměrně
rozdělena v průběhu kalendářního roku. Jedná se o předpokládanou spotřebu a v žádném případě
neznamená závazek Zadavatele uvedené množství odebrat. Skutečný objem dodávek se může od
poptávaného (soutěženého) množství lišit v závislosti na provozních potřebách zadavatele. Jídelníčky
se mění zejména v závislosti na dietních plánech aktuálně hospitalizovaných pacientů.
(11.) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, VŘ zrušit, opakovat nebo
realizovat nové VŘ. Zadavatel je povinen oznámit rozhodnutí o zrušení VŘ všem účastníkům, kteří
v rámci zrušeného poptávkového řízení podali cenové nabídky.
(12.) Zadavatel předpokládá možnost dílčího plnění a to na základě nejvýhodnějších nabídek na
jednotlivé položky zadání. V případě, že Účastník nebude v průběhu platnosti své nabídky schopen
plnit dodávky nebo kvalitu zboží, na něž podal nabídky, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně,
prostřednictvím
elektronické
pošty
na
adresu
vedoucí
stravovacího
provozu
zasláno minimálně týž den, kdy byla doručena
„kadleckova@vnol.cz“. Oznámení musí být
objednávka. Pokud tak Účastník neučiní, má se za to, že dodávka nebyla splněna řádně a včas.
(13.) Trvanlivost jednotlivých položek je uváděna vždy ode dne dodání a je vyznačen v textu položky
zadání písmenem velké T a číslem značícím počet dnů (např. značka T:5 znamená min. trvanlivost 5
dnů od data dodání).
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(14.) Každý z Účastníků je povinen na vyžádání poskytnout Zadavateli následující informace a to
nejpozději při podpisu smlouvy:
(/14.1.) Platný ceník na období trvání garance ceny.
(/14.2.) Záruční podmínky.
(/14.3.) Doby použitelnosti jednotlivých dodávaných položek zboží, výrobků a masa.
(15.) Zadavatel má právo dále požadovat od Účastníků následující dokumenty:
(/15.1.) Výpis z obchodního rejstříku.
(/15.2.) Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list s příslušnou činností).
(/15.3.) Doklad o splnění hygienických norem platných v ČR.
Účastníci mají povinnost Zadavateli tyto dokumenty předložit ve lhůtě stanovené Zadavatelem.
Maximální doba pro doručení je 8 dnů.
(16.) Jako nesplnění Podmínek je hodnoceno následující jednání uchazeče:
(/16.1) Nedodání vyžádaných dokumentů uvedených v článku (14.) a (15.) nebo vzorků dle článku
(22.) v požadované lhůtě.
(/16.2) Opakované neplnění i jednotlivých dodávek zboží řádně a včas Účastníkem v průběhu
platnosti uzavřené Smlouvy. To se týká zboží, které Zadavatel objednal v souladu s Podmínkami.
Zadavatel je v tomto případě oprávněn odebírat zboží, jež bylo předmětem VŘ od jiných Účastníků,
kteří se svými nabídkami umístili jako další v pořadí, případně, nejsou-li ostatní Účastníci schopni tyto
dodávky zboží plnit, i od jiných dodavatelů, kteří se VŘ.
(/16.3) Nezaslání protokolu účastníka z VŘ dle článku (26.) na adresu zadavatele s podpisem
oprávněného zástupce Účastníka – formát PDF. Protokol je automaticky generován systémem po
ukončení lhůty pro podávání nabídek.
(17.) V případě, že si Zadavatel od Účastníka vyžádá dodání vzorků, je Účastník povinen tyto vzorky
Zadavateli doručit nejpozději do 4 pracovních dnů od obdržení výzvy. Vzorkování je zpravidla
prováděno u nových Účastníků nebo při zavedení nového sortimentu zboží Účastníkem. Zadavatel za
vzorky uhradí cenu, kterou Účastník nabídl ve VŘ.
(18.) Zadavatelem požadovaná minimální splatnost faktur je 30 dnů od data dodání zboží.
(19.) Minimální požadovaná doba garance cen je v závislosti na nakupovaných komoditách
následující: Ovoce a zelenina - 30 dnů, pečivo - 6 měsíců, maso a masné výrobky 60 dnů, mražené
výrobky - 60 dnů, koloniál – 90 dnů, mléko a mléčné výrobky – 60 dnů.
(/19.1.) Garance ceny začíná běžet ode dne následujícího po ukončení termínu pro podávání nabídek
v rámci VŘ. Zadavatel je oprávněn tuto lhůtu změnit, zejména z provozních důvodů a s ohledem na
platnost cenových garancí předchozích VŘ. Informace o změně nebo konkrétní požadované lhůtě
garance cenové nabídky je vždy uvedena ve výzvě k účasti ve VŘ.
(20.) Faktury budou vystavovány dekádně, za každou dodávku zvlášť, nebude-li následně dohodnuto jinak.
(21.) Zadavatel má právo odebírat zboží za podmínek nabídnutých Účastníkem ode dne
následujícího po dni, kdy byla ukončena lhůta pro podávání nabídek a to i tehdy, pokud nebyla
dosud mezi Zadavatelem a Účastníkem uzavřena písemná smlouva a nákup se uskuteční formou
ověřovacích objednávek dle článku č. (/9.4).
(22.) VZORKY – vzorky dodávají jen ti účastníci, kteří k tomu budou vyzváni.
(/22.1) Podáním nabídky v rámci poptávkového řízení se každý Účastník zavazuje dodat vzorky zboží
v množství nezbytném pro posouzení a vyhodnocení kvality. Vzorky Účastník zašle jen v případě že
obdrží žádost o zaslání vzorků. Žádost obsahuje požadované výrobky, místo určení a termín dodání
vzorků.
(/22.2) Žádost o vzorky je Účastníkům předána telefonicky nebo je zasílána e-mailem na elektronickou
adresu Účastníka.
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(/22.3) Dodané vzorky pro každou e-aukci musí být zabaleny samostatně (sáček, krabice, apd.). Obal
musí být viditelně a čitelně označen firmou Účastníka a nápisem VZORKY a názvem VŘ.
Příklad: fy. Potraviny s.r.o., VZORKY – název VŘ.
(/22.4) Všechny důležité údaje pro doručení vzorků jsou uvedeny v žádosti o vzorky.
(23.) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení VŘ ty Účastníky, jejichž vzorky nebudou řádně
označeny nebo nebudou doručeny ve stanoveném termínu na adresu uvedenou v žádosti o vzorky.
(24.) Přizpůsobení nabídek specifikaci zadání:
(/24.1) Požadavky a parametry uvedené v zadání jsou uvedeny jako minimální požadované hodnoty.
Rovněž specifikace balení (množství v jednotce, objem, počet) je uvedena podle používaných
materiálů v provozní praxi Zadavatele. Pokud se údaje Účastníka od zadaných parametrů odchylují, je
nutné přizpůsobit nabídku přepočtem na hodnoty uvedené v zadání tak, aby byly nabídky všech
účastníků srovnatelné. Odchylky ve složení nebo v technických parametrech jsou přípustné jen
v případě, že se nezmění charakter požadovaného výrobku, kvalitativní parametry nebo účel či
způsob jeho použití, či technologického zpracování ve stravovacím provozu.
(/24.2) Pokud se parametry dodávaného zboží liší od specifikace v předmětu zadání, požaduje
Zadavatel nejpozději do termínu ukončení plánované lhůty pro podávání nabídek zaslat písemnou
informací o těchto změnách na elektronickou adresu administrátora výběrových řízení. K upřesnění
této specifikace použijí Účastníci tabulku se specifikací zadání, která je uvedena v příloze zadání VŘ.
Nedoručení těchto požadovaných informací ve stanovené lhůtě znamená porušení Podmínek a má za
následek vyloučení položky z hodnocení VŘ.
(/24.3) Pokud bylo použito jiného výpočtu ceny do nabídky ve VŘ než prostým přepočtem (počty ks
nebo objemových jednotek), je nutno doplnit specifikaci o tento přepočet, aby bylo možno jednotlivé
nabídky od různých účastníků porovnat a vyhodnotit.
(/24.4) V případě že specifikace zadání požaduje jednotky, které přímo odpovídají jednotlivým porcím
(např. u sýrů, jogurtů, masa, mražených potravin apod.) je nutné případnou odlišnou specifikaci (viz čl.
(/24.2)) doplnit o informaci, zda je Účastník schopen požadované jednotky dodávat a pokud ne tak
navrhnout alternativní řešení. Akceptace takové nabídky je výhradně na Zadavateli.
(25.) Kvalita zboží a způsob označování
(/25.1) Kvalita a značení dodávaného zboží musí být v souladu se zněním zákona č. 110/1997 Sb. o
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném
znění a se zněním souvisejících vyhlášek a prováděcích předpisů aktuálních v době dodání zboží
Zadavateli. Případné odkazy na normy jsou orientační pro upřesnění požadavků zadavatele na kvalitu
a specifikaci dodávaných produktů.
(/25.2) V případě pochybností o kvalitě dodaného zboží a nedohodnou-li se Účastník se Zadavatelem
na řešení reklamace, je Zadavatel oprávněn ověřit kvalitu zboží u akreditované zkušební laboratoře
(dle ČSN EN ISO/IEC 17025) s akreditací pro provádění analýz potravin.
(/25.3) Bude-li akreditovanou laboratoří prokázáno, že kvalita zboží neodpovídá platné legislativě
nebo platným normám či specifikaci v zadávacích podmínkách výběrového řízení, je Účastník povinen
uhradit Zadavateli náklady na provedení vyšetření zkušební laboratoře.
(/25.4.) Označování dodávaných výrobků musí být v souladu s Vyhláškou č. 113/2005 Sb. o způsobu
označování potravin a tabákových výrobků v platném znění.
(26.) Potvrzení podaných nabídek:
(/26.1) Účastník podá v rámci VŘ nabídku nebo nabídky a následně zašle Zadavateli svůj protokol
z účasti ve VŘ, obsahující jím podanou konečnou nabídku ve VŘ, podepsaný zástupcem účastníka
(scann v PDF s podpisem, celým jménem a funkcí nebo elektronický podpis dokumentu), který je
oprávněný jednat za firmu účastníka. Protokol je automaticky generován po ukončení VŘ je přístupný
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v elektronickém portálu účastníka. Protokol musí být doručen do 24 hodin od ukončení VŘ
elektronicky e-mailem ve formátu PDF na kontaktní údaje zástupce Zadavatele
„kadleckovam@vnol.cz“
(/26.2.) Nabídka Účastníka ve VŘ je závazná i v případě, že Účastník protokol v uvedeném termínu
nezašle nebo jej Zadavatel neobdrží. Zadavatel je v tomto případě oprávněn požadovat po
Účastníkovi plnění za podmínek, které jsou uvedené v protokolu Účastníka z e-aukce a Účastník je
povinen na základě objednávek Zadavatele za těchto podmínek plnit.
(27.) Registrace zájemců o účast ve VŘ
(/27.1) Seznam připravovaných a právě probíhajících VŘ je veřejně dostupný na portálu (dále jen také
„Seznam“): https://nen.nipez.cz
.
(/27.2) UPOZORNĚNÍ: Datum v Seznamu udává den zahájení výběrového řízení, tzn. datum a čas,
od kdy byl účastníkům zpřístupněn portál pro podávání cenových nabídek. Termín pro ukončení
podávání nabídek je uveden u každého výběrového řízení ve výzvě k účasti. Výzva je dostupná
v Seznamu po kliknutí na ikonu .
(/27.3) Zájemci, kteří nejsou dosud registrovaní v systému VŘ a mají zájem se zúčastnit VŘ v některé
z komodit nakupovaného zboží, se mohou registrovat přímo prostřednictvím Seznamu u VŘ
označených jako „veřejné“. Registraci provedou kliknutím na ikonu
do následně otevřeného
registračního formuláře. Po vyplnění požadovaných údajů a odeslání registračního formuláře ověří
administrátor správnost údajů a doplní dodavatele do seznamu dodavatelů k příslušné komoditě.
(/27.4) Do probíhajícího VŘ je možné se přihlásit nejpozději 48 hodin před termínem plánované lhůty
pro ukončení podávání nabídek aktuálního VŘ. Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního volna
a svátky. Je-li registrace zaslána ve lhůtě kratší než 48 hodin, bude dodavatel zaregistrován k účasti
pro následující plánované VŘ v dané komoditě. Harmonogram plánovaných výběrových řízení je
uveden na stránkách zadavatele, kde je také ke stažení podrobný návod na postup při registraci.
(/27.5) Registrovaným dodavatelům je zasílána elektronickou poštou výzva k účasti ve VŘ na
komoditu, do které se registrovali a to minimálně 5 kalendářních dnů před plánovaným ukončením
terminu pro podávání nabídek každého následného VŘ. Výzva je zasílána elektronickou poštou na
elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři.
(/27.6) Registrovaní účastníci mohou být ze seznamu registrovaných dodavatelů vyřazeni na základě
vlastní žádosti zaslané na adresu administrátora VŘ nebo v případě opakovaného neplnění Podmínek
dle čl. (16.) Podmínek.
(28.) Komunikace mezi účastníky VŘ.
(/28.1) Veškerá komunikace související s průběhem a organizací výběrového řízení probíhá mezi
účastníky elektronickou poštou.
(/28.2) E-mailové adresy pracovníků Zadavatele jsou uvedeny vždy ve výzvě k účasti ve výběrovém
řízení.
(/28.3) Komunikace Zadavatele s účastníky VŘ (dodavateli) probíhá výhradně na e-mailové adresy
registrované v systému elektronických výběrových řízení.
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