
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Číslo zakázky

Název zakázky
Stroje na potisk a krácení kabeláže s příslušenstvím

Druh zakázky (služba, dodávka 
nebo stavební práce)

Dodávka

Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014103

Název projektu
Rozšíření sociálního podnikání firmy OZS sociální podnik 
s.r.o. - potisk a krácení kabeláže

Název / obchodní firma 
zadavatele OZS sociální podnik s.r.o.

Sídlo zadavatele Uhelná 1186/8, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele, její telefon 
a e-mailová adresa

Jakub Koníček
tel. + 420 704 269 800
e-mail: info@ozssro.cz

IČ zadavatele / DIČ zadavatele 044 75 640

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci zakázky, její telefon a e-
mailová adresa

Ing. Martina Koníčková
tel. +420 704 269 800,
email: info  @ozssro.cz  

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta  pro  podání  nabídky  končí  dnem  14.  12.  2020
ve 12:00 hod.

Místo pro podání nabídek

Nabídky budou přijímány na adrese Novosady 627, 768
61  Bystřice  pod  Hostýnem.  Zájemce  může  doručit
nabídku  poštou  či  osobně  po  předchozí  telefonické
domluvě,  vždy  v uzavřené  obálce  s označením  „S  troje  
na  potisk  a  krácení  kabeláže  s  příslušenstvím    –  
NEOTVÍRAT“ a opatřené razítkem účastníka. Na obálce
musí být uvedeno jméno uchazeče.

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Bližší  specifikace strojů a  požadavky na příslušenství  jsou uvedeny v Příloze č.  1  této
výzvy

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH) 869 265,- Kč

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky

Do 8 týdnů od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění Novosady 627, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Pravidla pro hodnocení nabídek

Základním kritériem pro přidělení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost.

Hodnocení nabídek bude probíhat podle těchto dílčích kritérií:

Nabídková cena (bez DPH) – váha 60 %
Poskytování servisu – váha 40 %
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U  kritéria  Nabídková  cena  bez  DPH  (60  %)  bude  nejlépe  hodnocena  nabídka  s
nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídky budou v tomto kritériu  hodnoceny podle  výše nabídkové ceny bez DPH.  Jako
nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další  hodnocená
nabídka obdrží  počet  bodů odpovídající  poměru nejnižší  nabídkové ceny a  hodnocené
nabídkové ceny vynásobené váhou kritéria v procentech:

Vzorec pro hodnocení kritéria:

(nejnižší nabídková cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

Poskytování servisu (40 %) - budeme hodnotit zejména reakční dobu servisního zásahu
vyjádřenou v hodinách, ve které servisní technik dojede na místo, určí závadu a její řešení,
dostupnost  servisu  servisního  střediska  v  počtu  km,  servis  HOT  Line,  dostupnost
náhradních dílů (tzn. zda jsou náhradní díly k dispozici v ČR prostřednictvím dodavatele, či
jen v zahraničí), délka poskytování podpory softwaru (vč. aktualizace, nastavení funkčnosti
softwaru dle potřeb zákazníka, případně opravy SW) – vyjádřenou počtem měsíců. Pro
hodnocení tohoto kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude
přiřazena  hodnota  100  bodů,  přičemž  hodnotící  komise  zdůvodní  své  hodnocení.
Následující  nabídce  bude  přiřazeno  bodové  ohodnocení,  které  vyjadřuje  míru  splnění
kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Vzorec pro hodnocení kritéria:

počet  bodů hodnocené  nabídky  ve vztahu k  nejvhodnější  nabídce x  váha vyjádřená v
procentech

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Základní  kvalifikační  předpoklady  prokáže  účastník  doložením  čestného  prohlášení
podepsaným  osobou  oprávněnou  jednat  za  účastníka,  které  je  přílohou  č.  4  tohoto
oznámení.

Z  ákladní způsobilost splní účastník, který:  

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž 
nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická 
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osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat

 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
1) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická  

osoba a vedoucí pobočky závodu,
2) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v

odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel může pro splnění základní kvalifikace využít Přílohu č. 4 Prohlášení účastníka o 
splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Profesní kvalifikační předpoklady splní účastník, který předloží:
a) prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán nebo
b) prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,  zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění, obor činnosti či licenci.

Technické kvalifikační předpoklady:
Zájemce předloží  alespoň  5 zrealizovaných významných zakázek na dodání  a instalaci
obdobné  výrobní  linky  (potisk,  stříhání,  odizolování)  jako je  v zadání  předmětu veřejné
zakázky v posledních 2 letech.

Reference zájemce musí obsahovat údaje o předmětu díla, ceně, době a místě provedení
prací a také zda zadaný rozsah díla splnil ve smluvených termínech a kontaktní osobu ve
věci zakázky.

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace.
V případě nesplnění  kteréhokoli  kvalifikačního kritéria  bude uchazeč  vyloučen ze
zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených
informací či dokladů nebo doložení dodatečných informací a dokladů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídkou se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh či dokladů prokazujících
kvalifikaci uchazeče.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude písemný návrh smlouvy respektující všechny požadavky 
stanovené zadavatelem (návrh smlouvy se všemi požadavky zadavatele viz Příloha č. 3).

Kompletní obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou
zadávací dokumentace.

Do smlouvy uchazeč doplní:

- identifikační údaje,

- nabídkovou cenu v uvedené struktuře,

- uvede, zda je či není plátcem DPH,

- termín dodání předmětu zakázky, který nesmí být delší než je uvedeno v zadávacích 
podmínkách,
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- případně může (nad rámec smlouvy stanovené zadavatelem) doplnit ustanovení týkající 
se záruky do čl. IV Odpovědnost za vady.

Jiné úpravy návrhu smlouvy nejsou dovoleny. Porušení tohoto ustanovení může 
mít za následek vyřazení nabídky z hodnocení.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v     následující struktuře:  

 Krycí list nabídky včetně čestného prohlášení 
(viz Příloha č. 6 - Krycí list nabídky)

 Vyplněná Příloha č. 5 – Kontaktní údaje

 Nabídková cena v uvedené struktuře viz Příloha č. 2 - Cenová nabídka

 Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a 
technické kvalifikace

 Základní technický popis nabízeného plnění (zadavatel vyplní Přílohu č. 1, může 
však dodat i další materiály upřesňující a potvrzující technický popis nabízeného 
plnění např. jednoduchý katalogový list apod.)

 Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (vzor 
smlouvy viz Příloha č. 3

V případě, že je smlouva podepsána osobou pověřenou, musí být součástí nabídky i plná
moc v originále či ověřené kopii.

Požadavek na způsob 
zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za
provedení  celého  předmětu  plnění  veřejné  zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč. Uchazeč uvede, zda
je plátcem DPH.
Nabídková cena bude dále uvedena v členění:

 nabídková cena bez daně z přidané hodnoty,
 samostatně DPH,
 nabídková cena včetně DPH.

Celková  nabídková  cena  včetně  specifického  rozdělení
z důvodu  financování  předmětu  zakázky  z více  zdrojů,
bude uvedena na Příloze č. 2.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše
přípustná“  a  bude  zahrnovat  všechny  náklady
spojené s dodáním předmětu zakázky.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se
změnou  sazby  DPH.  V tomto  případě  bude  nabídková
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době
vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu
nabídky

Zájemce  může  doručit  nabídku  poštou  či  osobně  po
předchozí  telefonické  domluvě,  vždy v uzavřené obálce
s označením  „  Stroje  na  potisk  a  krácení  kabeláže  
s     příslušenstvím    –  NEOTVÍRAT“   a  opatřené  razítkem
účastníka.  Na  obálce  dále  bude  uvedeno  jméno
uchazeče.  Nabídka  bude  předložena  v listinné  podobě
v jednom originále a 1 kopii (kopie nabídky bude přílohou
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kupní smlouvy) a bude podepsána oprávněnou osobou.
Dále bude nabídka předložena v kopii  v elektronické
verzi  na datovém nosiči (CD apod.)  ve formátu pdf.
Nabídka musí mít písemnou formu, být v českém jazyce a
musí  být  zajištěna  proti  neoprávněné  manipulaci.
Součástí  nabídky  bude  vzorový  návrh  smlouvy
podepsaný účastníkem. Tento návrh smlouvy je Přílohou
č. 3 zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby dodavatele Účastník uvede kontaktní osobu do Přílohy č. 5

Požadavek na jednu nabídku Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i 
bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti 
uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.

Další požadavky na zpracování nabídky

 nabídky ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek účastníků nebo vyloučených
účastníků nebudou vráceny

 zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek
 zadavatel zakázky i účastník jsou povinni zacházet se všemi informace, které jim

budou  poskytnuty,  jako  s důvěrnými  (s  výjimkou  informací,  které  byly  veřejně
publikovány)

 účastník podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních
podmínek

 účastník,  který  podal  nabídku  v zadávacím  řízení,  nesmí  být  současně
subdodavatelem  jiného  účastníka  v tomtéž  zadávacím  řízení.  Účastník,  který
nepodal  nabídku  v zadávacím  řízení,  však  může  být  subdodavatelem  více
účastníků v tomtéž zadávacím řízení

 účastník,  který  podal  nabídku  v zadávacím  řízení,  nesmí  být  personálně  ani
majetkově propojen se zadavatelem nebo jiným dodavatelem

 zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit
 zadavatel nebude s účastníky jednat o podaných nabídkách
 zadavatel vyplní Přílohu č. 5 - kontaktní osoba
 o výsledku výběrového  řízení  budou  bez zbytečného odkladu informováni

všichni účastníci, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž
nabídka  nebyla  vyřazena  z  výběrového  řízení elektronicky  a  to  na  e-mail
uvedený v Příloze č. 5.

 účastník je svou nabídkou vázán do data podpisu smlouvy
 neveřejné otevírání obálek proběhne dne  14. 12. 2020 v  13:00 hod.  v kanceláři

provozovny zadavatele na adrese Novosady 627, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zadávací řízení se řídí
OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE IROP, 
vydání 1.13 a příloha č. 3 těchto pravidel.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. 
vyloučení nabídky prostřednictvím emailu uvedeném v Příloze č. 5.
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Datum a podpis osoby oprávněné 
jednat za zadavatele

V Olomouci, dne 01. 12. 2020

Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 2 – Cenová nabídka
Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4 – Prohlášení účastníka o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 5 – Kontaktní osoba
Příloha č. 6 – Krycí list nabídky
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