Výzva k podání nabídek
„Dodávka jednorázových ochranných overalů“
VZMR/05/2021
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Www stránky:
ID datové schránky:

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace
Klášterní 954/5 Liberec 1 - Staré Město
467 44 991
CZ467 44 991
78-6184890227/0100
https://www.zzslk.cz/
bgpmvs6

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel
Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Jirková, referent veřejných zakázek a dotací
Gsm: +420 602 120 897
Email: veronika.jirkova@zzslk.cz

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednorázových ochranných overalů v rámci ochrany
proti onemocnění COVID-19 na základě objednávky.
Nákup požaduje dodávku overalů:
 Ochranný overal S – 400 ks
 Ochranný overal M – 700 ks
 Ochranný overal XL – 1600 ks
 Ochranný overal 2XL – 800 ks
 Ochranný overal 3XL – 600 ks
Nabízené overaly musí splňovat následující:
 Zařazení: osobní ochranné prostředky kategorie III dle evropského nařízení 2016/425 o
osobních ochranných prostředcích, kategorie CE III, typ 5/6
 Normy: ČSN EN 13034
 Prohlášení o shodě týkající se požadavků evropského nařízení 2016/425 v českém jazyce
 Způsob provedení – overal s kapucí, rukávy a nohavice stažené gumičkou
 Zákonem stanovenou záruku
Zadavatel požaduje doložení prohlášení o shodě týkající se požadavků evropského nařízení
2016/425 v českém jazyce v rámci nabídky.

Technické a kvalitativní parametry dodávky:
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat celé předpokládané množství a je oprávněn určovat
konkrétní množství a dobu jednotlivých dodávek podle svých okamžitých aktuálních potřeb, a to bez
jakéhokoliv postihu ze strany prodávajícího.
Zadavatel umožňuje podat nabídku pouze na některou z velikostí, podmínkou ovšem je zajištění
dodávky celého předpokládaného množství od dané velikosti.
Nabízené dodávky a veškeré jejich příslušenství musí být nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní
kvality, zabalené v originálních obalech.
Účastníci výběrového řízení ve své nabídce předloží vyplněný formulář technické specifikace
nabízených dodávek (součást přílohy č. 2), ve kterém musí deklarovat splnění všech požadovaných
parametrů (potvrzením slovem „ANO“ v každém řádku formuláře). Kromě vyplnění formuláře může
dodavatel předložit rovněž technický popis nabízených dodávek, tzn. prospekty, fotografie a jiné
materiály, týkající se dodávaných overalů v českém jazyce.
V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem výběrového řízení
deklarovaných technických parametrů u nabízených dodávek musí být účastník schopen, a to na
základě písemné žádosti zadavatele, předložit zadavateli další údaje, informace či doklady
k nabízeným pneumatikám, prokazující dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních
parametrů v požadované úrovni.
Veškeré dodávky, zařízení a vybavení nabízené dodavateli musí splňovat české příp. evropské normy
a zákonné předpisy.
Vzorky:
Před rozhodnutím o výběru dodavatele si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si od vybraného
dodavatele vzorky všech požadovaných velikostí ochranných overalů. Dodavatel zdarma předloží min.
2 ks od každé velikosti.
Vybraný dodavatel je povinen po obdržení písemné žádosti, předložit zadavateli ve stanovené lhůtě
vzorky nabízených výrobků za účelem ověření splnění kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni
stanovené touto výzvou.
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 403 850,- Kč bez DPH.
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané odeslání objednávky:

cca 12.5.2021

Následný termín dodání: do 5 dnů od odeslání objednávky
Zadavatel předpokládá, že požadované množství bude objednáno na 2x, tzn. bude požadovat
rozdělení množství na 2 podobně velké dodávky.
Místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky (tzn. místo dodání zboží) je na adrese Klášterní 954/5, Liberec 1,
46001.

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ. Základní způsobilost
může být prokázána pouze formou čestného prohlášení (viz Příloha č. 3).
Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti, a to předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Veškeré požadované doklady k prokázání splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být
předloženy v prosté kopii. Dodavatel může nahradit v nabídce požadované doklady čestným
prohlášením.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat celé předpokládané množství a je oprávněn určovat
konkrétní množství a dobu jednotlivých dodávek podle svých okamžitých aktuálních potřeb, a to bez
jakéhokoliv postihu ze strany prodávajícího.
Jednotlivé dodávky overalů budou realizovány na základě písemných výzev k plnění (objednávek).
Dodací termín pro jednotlivé objednávky činní 5 dnů od obdržení objednávky.
Platební podmínky
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Zadavatel nebude dodavateli
poskytovat zálohy.
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů,
nebo bude mít jiné vady, je zadavatel oprávněn ji vrátit dodavateli s uvedením vad. V takovém
případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury
(daňového dokladu).
7. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré
náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
Svou nabídku dodavatel předloží formou vyplnění formuláře cenové nabídky (příloha č. 2).
8. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ
Hodnocení nabídek bude prováděno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH pro každou
velikost zvlášť. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
vč. DPH pro každou velikost zvlášť.
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí cena vč. DPH stanovená účastníkem ve
formuláři cenové nabídky.
9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Vaše nabídky očekáváme v elektronické podobě do 11.5.2021 do 13:00 hod.
Nabídku zašlete na emailovou adresu veronika.jirkova@zzslk.cz.

10. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:
A. Krycí list nabídky (viz příloha č. 1)
B. Cenová nabídka vč. potvrzení o splnění technické specifikace (vyplněná příloha č. 2);
C. Doklady k prokázání kvalifikace (vzor čestného prohlášení – příloha č. 3 + ostatní
doklady);
D. Prohlášení o shodě týkající se požadavků evropského nařízení 2016/425
E. Další nepovinné přílohy
11. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE






Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští podání
nabídek na dílčí plnění.
Účastníci nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání důvodu.
Dodavatel bere na vědomí, že smlouva (objednávka) bude zveřejněna zadavatelem v registru
smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Liberci dne 5.5.2021

.......................................................
MUDr. Luděk Kramář, MBA
ředitel ZZS LK, p.o.

