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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle  

§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

Název veřejné zakázky: 
Dodávka čisticích prostředků a hygienických potřeb pro 

ZZS JčK  

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo 

jméno a příjmení: 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu 

(příp. doručovací adresa): 

B. Němcové 1931/6 

370 01  České Budějovice 

IČ: 48199931 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

zadavatele: 

MUDr. Marek Slabý, MBA 

ředitel ZZS JčK 

 
 

 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ 

 

Druh veřejné zakázky:   veřejná zakázka na dodávky 
CPV:    39830000-9 čisticí prostředky 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čisticích prostředků a hygienických potřeb pro ZZS JČK na 2 roky. 

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č.1 Zadávací dokumentace - Soupis předmětu a 

počtu kusů dodávky. Jedná se o předpokládané počty maximálních odběrů. Zadavatel si vyhrazuje právo 

nedobrat poptané množství jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace, neodebrat 

některou z položek vůbec nebo zaměnit některou z položek za jinou.  

Součástí nabídkové ceny musí být i dodání na určená místa plnění – viz. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – 

Seznam výjezdových základen ZZS JčK. Jednotlivé výjezdové základny budou zaváženy 1x měsíčně. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 750.000,- Kč bez DPH. 

 

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
Součástí nabídky bude podepsaný návrh Smlouvy zpracovaný uchazečem.  

Návrh Smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele a musí 

být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh Smlouvy nebude odpovídat 

zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení 



 
 

 

2 

nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné 

jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být 

předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy po formální stránce. 

 

Obchodní podmínky, které uchazeč uvede v předloženém návrhu smlouvy: 

 

4.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

Jednotlivé dílčí dodávky budou upřesňovány 1x měsíčně objednávkou s rozčleněním na jednotlivé výjezdové 

základny ZZS JčK. Fakturováno bude po každé jednotlivé dílčí dodávce dle skutečnosti na základě jednotkové 

ceny určené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Soupis předmětu a počtu kusů dodávky, rovněž 

s rozčleněním na jednotlivé výjezdové základny. 

Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 

zadavateli. 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

  

4.2. DODACÍ PODMÍNKY 

 

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2017. 

Zadavatel požaduje zajištění dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb dodavatelem pravidelně 1x 

měsíčně (na základě písemné objednávky zadavatele) do 5. kalendářních dnů po objednání. Čistící prostředky a 

hygienické potřeby budou zadavateli doručovány 1x měsíčně na výjezdové základny – viz. Příloha č. 2 Zadávací 

dokumentace – Seznam výjezdových základen ZZS JčK. 

 

4.3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

Neuvádí se. 

 

4.4. SANKČNÍ PODMÍNKY 

 

Neuvádí se. 

 

4.5. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nedobrat poptané množství jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 1 Zadávací 

dokumentace, neodebrat některou z položek vůbec nebo zaměnit některou z položek za jinou. 

 

5.  OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY 

 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma: 

 změny sazeb DPH. 
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6. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK  

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

 Nabídková cena bude uvedena v CZK. 

 Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu plnění 

předmětu veřejné zakázky. 

 Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky (viz. Příloha č. 4 Zadávací dokumentace) v členění:  

nabídková  cena bez daně  z  přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH  (sazbu DPH ve vztahu k předmětu 

plnění veřejné zakázky uvede uchazeč)  a nabídková cena včetně DPH. 

 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky 

(např. doprava, balné). 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených 

v Soupisu předmětu a počtu kusů dodávky (viz. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace), uchazeč uvede 

ceny za požadované balení/ks. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené v soupisu, neocenění 

jakékoliv položky bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Soupis 

oceněných položek podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat bude součástí nabídky 

jako příloha návrhu smlouvy. 

 Doprava na jednotlivé výjezdové základny ZZS JčK bude započítána v ceně dodávky (Seznam 

výjezdových základen viz. Příloha č. 2 Zadávací dokumentace). 

 

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

 

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která tvoří 

přílohu Zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob 

prokázání kvalifikačních předpokladů, viz. Příloha č. 3. 

 

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 

 

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (tj. celková nabídková cena za 

předpokládané počty maximálních odběrů vč. dopravy na jednotlivé výjezdové základny ZZS JČK). Jako 

nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší celková nabídková cena. 

 

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

10.1.  Nabídka bude předložena v originále v písemné formě, v českém jazyce. 

10.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

10.3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka 

bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.  

10.4. Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro 

zpracování nabídky: 
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10.4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých 

oddílů (kapitol). 

10.4.2.   Krycí list nabídky. 

10.4.3. Podepsaný návrh Smlouvy zpracovaný uchazečem.  

Návrh Smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky 

dodavatele a musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud 

návrh Smlouvy nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky 

dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. 

Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být 

součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být 

předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Přílohou smlouvy č. 1 bude oceněný „Soupis předmětu a počtu kusů dodávky“, 

podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat (viz. Příloha č. 1 Zadávací 

dokumentace) a přílohou smlouvy č. 2 bude „Seznam výjezdových základen ZZS JčK“ (viz. 

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace) 

 10.4.4. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. 

             10.4.5.   Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.  

   

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  

 

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit písemně (e-mail, pošta) nejpozději však 

5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osoba: Kateřina Schacková, tel: 

387762215, e-mail: schackovak@zzsjck.cz, kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Renata Tesaříková, tel: 

387762122, e-mail: tesarikovar@zzsjck.cz. 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány současně 

všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. 

Zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna na webových stránkách Zdravotnické záchranné služby 

Jihočeského kraje www.zzsjck.cz. 

 

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 

Lhůta pro podání nabídek:    Datum: 11.12.2015        Hodina: 09:45 hodin 

Adresa pro podání nabídek:   ZZS JčK, B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:   Schacková Kateřina, tel: 387762215 

 

Za včasné doručení odpovídá uchazeč.  

Obálka bude řádně uzavřena a zajištěna proti neoprávněné manipulaci, na obálce bude uvedena adresa 

uchazeče, který nabídku podává. Obálka bude označena nápisem: 

„Veřejná zakázka – Dodávka čisticích prostředků a hygienických potřeb pro ZZS JčK - neotevírat“ 

 

13. SPECIFIKACE DATA, ČASU A MÍSTA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

 

Specifikace otevírání obálek:  Datum:  11.12.2015  Hodina: 10:00 hodin 

Místo:     sídlo zadavatele, zasedací místnost ředitele 

mailto:schackovak@zzsjck.cz
mailto:tesarikovar@zzsjck.cz
http://www.zzsjck.cz/
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Otevírání obálek provede komise pro otevírání obálek. Komise bude otevírat obálky s nabídkami, které budou 

zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. 

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce 

lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito zástupci uchazečů prokáží plnou mocí 

vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Jestliže se jednání bude účastnit osoba oprávněná jednat 

jménem či za uchazeče, prokáže se tato osoba průkazem totožnosti. 

 

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, podmínky soutěže upravit nebo 

soutěž zrušit, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit zájemce, jehož nabídka neobsahuje všechny požadované 

náležitosti a doklady, nebo zájemce, jehož nabídka je po obsahové stránce nesouladná s požadovaným 

předmětem veřejné zakázky. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodu. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejňovat dokumenty zvláště podle zákona o veřejných zakázkách. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit veškeré podklady zadávacího řízení na svých internetových 

stránkách. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy po formální stránce. 

Uchazeč bere na vědomí, že: 

- Nabídka, ani jednotlivé součásti nabídky nebudou uchazeči vráceny zpět. 

- Uchazeč sám nese veškeré náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. 

 

15. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY 

 

 Příloha č.1 – Soupis předmětu a počtu kusů dodávky 

 Příloha č.2 – Seznam oblastních středisek ZZS JČK 

 Příloha č.3 – Kvalifikační dokumentace včetně čestného prohlášení 

 Příloha č.4 – Krycí list nabídky 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 25.11.2015 

 

 

 

 ……………………………….. 

MUDr. Marek Slabý, MBA 

ředitel ZZS JčK 

 


