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Zadavatel:
Zahrada, poskytovatel sociálních

sl

užeb

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

,,

Dodávky

d

rog istick ého zboži"

zadávaná mimo režim zákona é, 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon")
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1.

OBECNÉINFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1

lnformace o zadavateli

1.1.1

Zadavatel

Název:

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo:

H. Malířové 1802,272 01 Kladno

tčo:

71234446

DlČ:

osoba oprávněná jednat

za

zadavatele:

Bc. Eva Baňošová, ředitelka

(dále jen,,Zadavatel")

1.1.2

Osoba zastupujícíZadavatele v zadávacím řízení

Název:
Sídlo:
lčo:

Zahrada, poskytovatelsociálních služeb
H. Malířové 1802,27201

71234446

Kontaktní osoba zástuPce
zadavatele:

Email:
Tel.:
1.2 Základni
1.2.1

Bc. pavlína Kobersteinová, DiS,
pavlina.kobersteinova@zahrada-usp.cz
728 947 009, 3,í2 246 029

informace o veřejné zakázce

Poptávkové řízení

Veřejná zakázka s názvem ,,Dodávky drogistického zboži" je veřejnou zakázkou malého rozsahu
na dodávky (dále jen ,,Veřejná zakázka").

Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-|i tato
zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušnéustanovení zákona analogicky. To
však neznamená, že Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu záRona.

'1.2.2

Úeel veřelnézakázhy

Účelem Veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním
vybraným dodavatelem, na jqímžzákladébudou proZadavatele poskytovány dodávky.
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1.2.3

Předmět pInění Veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky je:

Dodávky drogistickéhozboží(rozpis konkrétních druhů viz. příloha č.4)

Podmínkou jezávoz 1x do měsíce v dopoledních hodinách.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění
Veřejné zakázky (příloha č, 1 této zadávaci dokumentace).

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určitédodavatele, nebo
na patenty na vynálezy, užitnévzory, průmyslovévzory, ochranné známky nebo označenípůvodu,
umožňuje Zadavatel použitíi jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní
Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

1.2.4

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a Činí
500 000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) bez DPH; 605 000,- Kč (slovy: šestsetpěttisíc korun
českých) věetně DPH.

Dodavate!

ie vázán svou nabídkou podanou ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázKu,

na

jejímžzákladě je tato Rámcová dohoda uzavřena. Nabídková cena jednotlivých poloŽek ie
závazná po dobu 3 měsíců.Po uplynutí lhůty 3 měsícůode dne podpisu smlouvy mohou být
ceny navýšeny maximálně do výše 15 o/o. V tomto případě bude uzavřen dodatek k Rámcové
dohodě o navýšenícen. Nově stanovené ceny budou taktéžgarantovány po dobu 3 měsícŮ
od uzavření dodatku k Rámcové dohodě.

1.2.5

Doba plnění

Smlouva na plněníVeřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky.
Rámcová smlouva bude uzavřena na rok2021.

1.2,6

Místo plnění

Místem plněníVeřejné zakázkyje uvedeno v závazném návrhu smlouvy na plněníVeřejné zakázky
(příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, H. Malířové 1802, 272 01 Kladno
rampa, viezd z ulice Čechova

1.2.7

-

zásobovací

Závaznostpožadavkůzadavatele

lnformace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky Zadavatele na plněnítétoVeřejnézakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto
požadavky jsou účastnícipovinni plně a bezvýhradně dodžet při zpracování své nabídky.
Nedodženi závazných požadavkůZadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek, jehož následkem můžebýt vyloučeníúčastníkaz poptávkového řízeni.
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2.

KvALtFlKAcE účAsTttíxů

2.1

Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkůmuvedeným v § 73 zákona,
Kvalifikovaným pro splněníVeřejné zakázky je účastník,ktený:

a)

splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst, 2,2 této
zadávací dokumentace;

b)

splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 2.3 této zadávací
dokumentace;

2.2

Základní způsobilost

tJčastníkje povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74 odst.
1zákona, Ustanovení§ 74 odst. 2 a3zákona se aplikujíobdobně.
|.Jčastníkprokáže základní způsobilost předložením písemného čestnéhoprohlášení. za tímto
účelemlze vvužítvzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávacídokumentace,

2.3

Profesní způsobilost

tJčastníkprokáže profesnízpůsobilostpředložením písemnéhočestnéhoprohlášení, z něhoŽ bude
vyplývat:

a)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku, pokud je v něm účastníkzapsán, či v jiné obdobné
evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b)

že účastníkmá oprávnění k podnikánív rozsahu odpovídajícímpředmětu Veřejné zakázky,
zejména příslušnéživnostenské oprávnění či licenci k předmětu podnikání

k prokázání profesnízpůsobilosti lze wužítčestnéhoprohlášení dle vzoru uvedeného v příloze ě. 2
této zadávací dokumentace.

2.4

Společná ustanovení o prokazování kvalifikace

2.4.1

Pravost a stáří dokladů

tJčastníkje oprávněn předložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, Analogicky k § 86
odst, 3 zákonaje účastník,se kterlým má být uzavřena Smlouva, povinen předložit originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly v poptávkovém řízení
předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilosti podle odst. 2,2 této zadávací dokumentace a profesní
způsobilost podle odst, 2.3 této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění poŽadovaného
kritéria způsobitosti nejpozději v době 3 měsícůpřede dnem zahájení poptávkového řízení (tj. před
uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručenímúčastníkovi,nebyla-li uveřejněna).
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Je-li zadavatelem vyžadováno čestnéprohlášení, musí být ze strany účastníkapodepsáno
statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka;v takovém
případě doložíúčastníktoto oprávněnív originálu či v kopii v nabídce.

3.

způsoB zpRAcovÁttí NaeíoxovÉcENy

3.í

Základni požadavky zadavatele

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasnésplnění předmětu Veřejné zakázky, na
plněnípodává nabídku.

jqiž

Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy v následujícím členění:

.
o
.

Cena v Kč bez DPH

Sazba DPH v

%

Cena v Kč včetně DPH

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH, která vznikne oceněnírn
potožkovéhorozpočtu, kte4ý tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Nabídková cena i
ocenění jednotlivých položek budou uvedeny v českých korunách,
Účastník je povinen ocenit jednotlivé položky tak, jak mu byly předloženy zadavatelem. Jakékoliv
zásahy účastníkado položkovéhorozpočtu obsaženév zadávací dokumentaci jsou nepřípustné.

oceněný položkový rozpoěet bude podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníkaa bude
nedílnou součástí nabídky.

3.2

Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou úěastnícioprávněni v nabídce uvést, odpovídá výŠi
předpokládané hodnoty Veřej né zakázky .

Úěastník, kteqý podá nabídku obsahující vyššínabídkovou cenu, bude

za zadávaciho řízení

vyloučen.

3.3

Podmínky překročenínabídkové ceny

Nabídková cena a veškeréjejí položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodateČné
náklady účastníka,nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.
Překročení nabídkovéceny je možnépouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zaKázku
a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu
odpovídajícítéto změně.

4.

zPůsoB HoDNocEttí NnsÍoer

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 1 14 odst,
1 zákona, Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria
hodnocení- nejnižšínabídkovéceny (součet oceněných položek v poloŽkovém rozpoČtu).
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Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižšíoproti
nabídkovým cenám ostatních úěastníků.
Hodnocena bude celková výše nabídkovécena v Kč bez DPH

5.

oBcHoDNí pootvlíttxy A PLATEB]|Í poomíruxy

5.í

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plněníVeřejné zakázky, ktený tvoří přílohu
č. 1 této zadávací dokumentace.
Závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na
plnění Veřejné zakázky a účastnícinejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů,které
jsou v závazném návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací IDOPLNÍ
ÚČnsrHÍK), a dále s výjimkou identifikace účastníkauvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména
pokud je úěastníkem více dodavatelů či fyzická osoba),
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníkapodepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka;v takovém případě doložíúčastníktoto oprávnění
v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není
předložením řádného návrhu požadovanésmlouvy.
Vybraný účastníkbude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynŮ zadavatele
a v souladu s jeho z$my, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

5.2

Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, kteqý tvoří přílohu
č. 1 této zadávaci dokumentace.

6.

DALŠÍPOŽADAVKY ZADAVATELE

6.í

Zadávaci lhůta

Zadavatel stanovuje zadávaci lhůtu v délce 7 dní. V této lhůtě účastnícipoptávkového řízení nesmí
z poptávkového řízeníodstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

6.2

Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník,v případé,že považuje ěást své nabídky za své obchodní
tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností
Zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění Veřejných zakázek včetně jejich příloh
a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich neuveřejněnÍ.

7.

VYsVĚTLEruín zuĚttY zADÁVAcÍ DoKUMENTAGE

7.1

Vysvětlenízadávacídokumentace

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentáce.
Písemná žádost musí být doruěena kontaktní osobě zadavatele dle bodu 1.1,2 na uvedenou
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emailovou adresu nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené
žádosti není Zadavatel povinen reagovat.

Vysvětlení zadávací dokumentaceZadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným způsobem
jako výzvu k podání nabídky.
Zadavatel můžeposkytnout účastníkům
vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozížádosti.

7.2

Změny a doplněnízadávací dokumentace

Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek můžeZadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění
zadávací dokumentace.

8.

požADAvKy NA zpRAcovÁttí Nnaíorx

8.í

Podání nabídky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na
uzavřeních razítkem ěi podpisem osoby oprávněné jednat za účastníkaa označené,,Veřejná
zakázka -,,Dodávky drogistického zboží"- Neotevírat", na které musí být uvedena adresa, na
niž je možnévyrozumět účastníkao tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhŮty pro podání
nabídek.

V nabídce musejí být uvedeny identifikačníúdaje účastníkav rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g)
zákona,
Úěastník můžev poptávkovém řízenípodat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí
být souěasně osobou, jejímžprostřednictvím jiný úěastníkv tomtéžpoptávkovém řízeni prokazuje
kvalifikaci.

8.2

Požadavky na obsah nabídky

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny ěi sešity tak, aby byly dostateČně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, Všechny výtisky budou řádně čitelné,bez škrtůa
přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány;nenítřeba číslovatoriginály ěi úředně ověřené
kopie požadovaných dokumentů.

Nabídka na Veřejnouzakázku bude předložena v následujícístruktuře:

a)
b)
c)
d)
e)

Obsah nabídky
Podepsaný závazný návrh smlouvy na plněníVeřejné zakázky

Dokladyprokazujícísplněníkvalifikačníchpředpokladů
Krycí list nabídky
Dalšídokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka

charakter.
Požadavky na členěnínabídkv dle vÝše uvedeného majídoporučuiící

8.3

Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracovánave všech svých částech v českémjazyce (výjimku tvoříodborné Údaje
a názvy),
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9.

LHůTA pRo poDÁttí NneíoeK A oTEvínÁruí HReíoex

9.í

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnouzakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu sídla
Zadavatele dle odst. 1 ,1 .1 této zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek,
Lhůta pro podání nabídek končídne14.12.2020 v 9:00 hodin.

9.2

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek je neveřejné.

Í0.

PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Na vylouěení účastníkaz poptávkového řízeníse přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona,
s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona, Okamžikem doručenírozhodnutí o vyloučenízaniká
účastníkoviúčastv poptávkovém řízení,

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečnéplnění nabídnuténad rámec požadavkŮ
stanovených v této zadávací dokumentaci,

a s účastív poptávkovém
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsaženév nabídce účastníkau třetích osob
a účastníkje povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou souČinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízeníkdykoli aždo uzavření smlouvy zrušit, popřípadě
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udánídůvodu.

11.

sEzNAM pŘíloH zADÁVAcí ooxutueNTAcE

Nedílnou součástítéto zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

1
2
3
4

Příloha č,
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

Návrh Rámcové smlouvy
Čestnéprohlášení- základní a profesnízpůsobilost
Krycí list nabídky
Položkový rozpočet - specifikacezakázky

Za Zahradu, poskytovatele sociáln ích služeb, dne 3.12.2020

ada, posSovatel sociáIních služeb

Malřové 1802,272 01 Kladno
246 031,

Bc. Eva Bartošová

312246283

lČ,,712u 446

ředitelka

Strana 10

