Č.j. SZIF/2020/0196510

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení, pod
názvem

„DODÁVKA OSOBNÍCH
OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH
PROSTŘEDKŮ (OOPP) NA ROKY
2020-2023 – OPAKOVÁNÍ II“
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL:

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SÍDLO:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČO:

481 33 981

ZASTOUPENÝ:

Mgr. Jan Havlíček, ředitel Sekce správních činností

PROFIL
ZADAVATELE

https://zakazky.szif.cz/

KONTAKTNÍ OSOBA
ZADAVATELE:

Mgr. Lenka Rychlovská

TEL.:

+420 735 711 379

EMAIL:

Lenka.Rychlovska@szif.cz

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1 Cíl a účel veřejné zakázky
Účelem veřejné zakázky je zajistit průběžné dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
(dále jen „OOPP“) pro zaměstnance Zadavatele dle jeho aktuálních potřeb, a to na území celé České
republiky dle rozsahu pracovišť SZIF vymezeném v Příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na období
4 let od účinnosti rámcové dohody. Jednotlivé dílčí kupní smlouvy na plnění předmětu veřejné
zakázky budou uzavírány na základě rámcové dohody postupem podle § 134 odst. 1 ZZVZ, tj. bez
obnovení soutěže.
2.2 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek OOPP prostřednictvím rámcové dohody,
na základě které budou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy dle aktuálních potřeb zadavatele, a to v
sortimentu dle technické specifikace vymezující minimální technické požadavky zadavatele na
jednotlivé položky OOPP uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace, která bude současně tvořit
Přílohu č. 1 rámcové dohody.
Dodavatel bude OOPP dodávat za podmínek daných v rámcové dohodě a v souladu s požadavky
Zadavatele uvedenými v jednotlivých kupních smlouvách po dobu účinnosti rámcové dohody.
3. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1 Doba plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky: 4 roky od účinnosti rámcové dohody.
3.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění jsou výdejní místa dle nabídky dodavatele.
4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 7 000 000,- Kč bez DPH.
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5. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek:

do 7. 4. 2020 do 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek:

https://zakazky.szif.cz/vz00000108

Dodavatel může podat nabídku výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani
v jiné elektronické formě.
Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání
nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebo jiným způsobem, než je uvedeno
v zadávací dokumentaci, se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak. Veškeré dokumenty,
výstupy a komunikace mezi dodavatelem a Zadavatelem bude realizována výhradně v českém
jazyce.
5.1 Společná nabídka
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce osobu, která
bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se Zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
5.2 Struktura nabídky
Součástí nabídky dodavatele musí být:
•

Krycí list nabídky (předloha je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace);

•

Doklady prokazující splnění kvalifikace (předloha čestného prohlášení je uvedena v Příloze č. 2
zadávací dokumentace);

•

Vyplněná hodnotící tabulka dle předlohy v Příloze č. 3 zadávací dokumentace;

•

Vyplněný návrh rámcové dohody dle Přílohy č. 4 zadávací dokumentace, včetně doplněné
Přílohy č. 3 – Katalog OOPP, jehož předloha je uvedena v Příloze č. 6 zadávací dokumentace
(Přílohy č. 1, 2 a 4 rámcové dohody budou doplněny před podpisem rámcové dohody s vybraným
dodavatelem podle jeho nabídky);

•

Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku.

6. ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti v elektronické
podobě podle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena do
datové schránky zadavatele (ID datové schránky: jn2aiqd) k rukám kontaktní osoby Mgr. Lenky
Rychlovské nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace
tohoto dodavatele, a to nejméně 5 pracovní dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
nebude povinen vysvětlení poskytnout, pokud nebude žádost o vysvětlení doručena včas, a to
alespoň 3 pracovní dny před uplynutím shora uvedené lhůty.
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení
zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle ustanovení § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit
změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
7. ZADÁVACÍ LHŮTA
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Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu pro toto zadávací řízení.
8. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH RÁMCOVÉ DOHODY
Zadavatel stanoví rámcové podmínky týkající se zejména určení ceny a dalších podmínek plnění
veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody formou závazného návrhu rámcové
dohody, který tvoří Přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Dodavatel do návrhu rámcové dohody doplní požadované údaje, které jsou v návrhu žlutě zvýrazněny
a označeny slovy „DOPLNÍ DODAVATEL“, a to včetně přílohy č. 3 – Katalog OOPP, který bude
zpracován v souladu s požadavky uvedenými v návrhu rámcové dohody. Takto doplněný návrh
rámcové dohody předloží jako svůj návrh rámcové dohody v nabídce. Zadavatel doporučuje
dodavateli využít ke zpracování katalogu OOPP předlohu uvedenou v příloze č. 6 zadávací
dokumentace.
Dodavatel je oprávněn ke každému OOPP nabídnout více druhů zboží, avšak zboží, které nabízí jako
základní OOPP(nikoliv alternativu) musí mít vždy jednotnou cenu.
Dodavatel není oprávněn měnit či doplňovat text návrhu rámcové dohody s výjimkou údajů
uvedených v předchozím odstavci. Jestliže dodavatel změní části návrhu rámcové dohody, které
Zadavatel změnit neumožnil, případně uvede údaje, které jsou v rozporu s požadavky Zadavatele,
bude nabídka posouzena tak, že nesplňuje zadávací podmínky a dodavatel může být vyloučen podle
§ 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
Dodavatel podáním nabídky dává souhlas s tím, aby Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele
informace o jeho nabídce v rozsahu dle ZZVZ.
9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
10. KVALIFIKACE
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění
a) základní způsobilosti podle § 74 a 75 ZZVZ (specifikováno v bodě 10.1.),
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ (specifikováno v bodě 10.2.).
Zadavatel neumožňuje prokázání kvalifikace prostřednictvím čestného prohlášení dle § 86 ZZVZ.
10.1 Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tuto podmínku 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 zahraniční právnické osoby,
musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí uvedenou
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

4

c)

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

d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice v souladu s § 75 odst.
1 ZZVZ předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 11.2. písm. a) zadávací dokumentace; je-li
dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 11.2. písm. b) zadávací
dokumentace
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
písm. b) zadávací dokumentace

ve vztahu k bodu 11.2.

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění k bodu
11.2. písm. c) zadávací dokumentace
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu bodu 11.2. písm.
d) zadávací dokumentace
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 11.2. písm. e) zadávací
dokumentace.

10.2 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ ve
vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
10.3 Společná ustanovení ke kvalifikaci

10.3.1 Forma dokladů
Dodavatel v nabídce může předložit prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady
prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
Splnění základní a profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 odst. 1 a 3 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém
údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
a základní způsobilosti. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce. Dodavatel
může také splnění kvalifikace prokázat předložením certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle § 234 odst. 1 a 3 ZZVZ.
Před uzavřením rámcové dohody si zadavatel v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ od vybraného dodavatele
vždy vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění
kvalifikace, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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10.3.2 Společná nabídka
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 82 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
10.3.3 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
Podmínky určuje ustanovení § 81 ZZVZ.
10.3.4 Změny v kvalifikaci
Dojde-li po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka
zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 88 ZZVZ povinen tuto
změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku
zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
11. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Detailní specifikace minimálních technických parametrů předmětu veřejné zakázky je uvedena v
Příloze č. 5 zadávací dokumentace.
12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel bude hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 ZZVZ,
přičemž ekonomickou výhodnost nabídek bude hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru
nabídkové ceny a kvality nabízeného plnění.
Zadavatel stanovil následující hodnotící kritéria a váhu mezi nimi:
Hodnotící kritéria

Váha (%)

Celková nabídková cena

70

Doplňková výdejní místa

30

12.1 Hodnotící kritérium „Celková nabídková cena“
Předmětem hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena" bude celková nabídková cena v Kč bez
DPH stanovená jako součet všech jednotkových nabídkových cen za všechny základní položky OOPP
(nikoliv alternativy).
Součástí nabídky dodavatele musí být řádně zpracované údaje pro účely hodnocení hodnotícího
kritéria „Celková nabídková cena" podle předloženého vzoru hodnotící tabulky v Příloze č. 3 zadávací
dokumentace, v němž dodavatel vyplňuje pouze buňky označené „[DOPLNIT]“, tj. jednotkové
nabídkové ceny za každou položku OOPP v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
Takto uvedená celková nabídková cena v Kč bez DPH v nabídce dodavatele, která bude dodavatelem
vypočtena jako součet všech jednotkových nabídkových cen za všechny položky OOPP v Kč bez DPH,
bude předmětem hodnocení tohoto hodnotícího kritéria.
Jednotlivé číselné údaje týkající se nabídkové ceny je dodavatel povinen stanovit, případně zaokrouhlit,
na dvě desetinná místa.
Jednotkové nabídkové ceny OOPP nesmí překročit maximální limity uvedené ve sloupci „Maximální
limit v Kč bez DPH“ v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
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V rámci hodnocení hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena“ získá hodnocená nabídka váženou
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (tj. nabídky
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce a vynásobením příslušné procentní váhy
hodnotícího kritéria. Tato metoda hodnocení odpovídá následujícímu vzorci:
[(nejnižší celková nabídková cena/celková nabídková cena v hodnocené nabídce) *100] *0,70
12.2 Hodnotící kritérium „Doplňková výdejní místa“
Zadavatel má v rámci celé ČR velké množství pracovišť (viz. Příloha č. 5 zadávací dokumentace), a
proto je jeho cílem zajistit co nejlepší dostupnost výdejních míst OOPP v rámci celé ČR. Cílem
Zadavatele je zajistit, aby byl nákup OOPP co nejrychlejší a pro zaměstnance Zadavatele
představoval co nejméně vynaloženého času. Zadavatel proto závazně požaduje minimální rozsah
výdejních míst dle odst. 5.1 návrhu rámcové dohody, přičemž další výdejní místa znamenají pro
zaměstnance Zadavatele lepší logistiku při odběru OOPP.
Předmětem hodnotícího kritéria „Doplňková výdejní místa" budou doplňková výdejní místa nad rámec
minimálního rozsahu hlavních výdejních míst uvedených v odst. 5.1 návrhu rámcové dohody. Za
doplňkové výdejní místo je považováno výdejní místo, které poskytuje Zadavateli (zaměstnancům
Zadavatele) alespoň 2 služby ze služeb objednání, vyzkoušení, reklamace a výdej OOPP, přičemž
doplňkové výdejní místo musí být umístěno na některém z katastrálních území měst, v nichž sídlí
jednotlivá pracoviště regionálních odborů SZIF dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace (nikoliv měst,
v nichž sídlí centrální pracoviště regionálního odboru a jsou na nich umístěna hlavní výdejní místa,
tj. Praha, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Opava).
U jednotlivých doplňkových výdejních míst bude hodnocen rozsah poskytovaných služeb následujícím
způsobem:


zadavatel přidělí dodavateli 3 body za každé doplňkové výdejní místo, na němž budou
poskytovány služby objednání, vyzkoušení, reklamace a výdej;



zadavatel přidělí dodavateli 2 body za každé doplňkové výdejní místo, na němž budou
poskytovány alespoň 3 služby ze služeb objednání, vyzkoušení, reklamace a výdej;



zadavatel přidělí dodavateli 1 bod za každé doplňkové výdejní místo, na němž budou
poskytovány alespoň 2 služby ze služeb objednání, vyzkoušení, reklamace a výdej.

Součástí nabídky dodavatele musí být řádně zpracované údaje pro účely hodnocení hodnotícího
kritéria „Doplňková výdejní místa" podle předloženého vzoru hodnotící tabulky v Příloze č. 3 zadávací
dokumentace, v němž dodavatel vyplňuje pouze buňky označené „[DOPLNIT]“, tj. dodavatel ke
každému doplňkovému výdejnímu místu uvede pouze město sídla doplňkového výdejního
místa dle pracovišť regionálních odborů SZIF a rozsah poskytovaných služeb (objednání,
vyzkoušení, reklamace a výdej). Takto uvedená doplňková výdejní místa v nabídce dodavatele
budou předmětem hodnocení tohoto hodnotícího kritéria.
Předmětem hodnocení bude maximálně jedno doplňkové výdejní místo v jednom městě, v němž sídlí
pracoviště regionálního odboru SZIF a současně maximálně 3 doplňková výdejní místa zařazená pod
jeden regionální odbor SZIF, jemuž jsou regionální pracoviště SZIF podřízena dle Přílohy č. 5 zadávací
dokumentace.
Pro jednoznačnost zadavatel uvádí ilustrativní příklad hodnocení nabídky:
Jako doplňková výdejní místa v rámci pracovišť SZIF zařazených pod regionální odbor Ústí nad
Labem, bude Zadavatel v nabídce dodavatele hodnotit maximálně 3 doplňková výdejní místa, která
mohou být umístěna na některém z katastrálních území měst Litoměřice, Louny, Karlovy Vary, Cheb,
Děčín, přičemž pro účely hodnocení se zohledňuje vždy pouze jedno doplňkové výdejní místo
v jednom z těchto měst).
RO ÚSTÍ NAD LABEM
(Litoměřice, Louny, Karlovy Vary, Cheb, Děčín)
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Č.

Sídlo doplňkového
výdejního místa

Poskytované služby

Počet přidělených
bodů Zadavatelem

(město)

(objednání, vyzkoušení, reklamace,
výdej)

4

Louny

objednání, vyzkoušení

1 bod

5

Cheb

objednání, vyzkoušení, reklamace

2 body

(1/2/3 body)

V rámci hodnocení hodnotícího kritéria „Doplňková výdejní místa" získá hodnocená nabídka váženou
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty počtu bodů hodnocené nabídky k
nabídce s nejvyšším dosaženým počtem bodů a vynásobením příslušné procentní váhy hodnotícího
kritéria. Tato metoda hodnocení odpovídá následujícímu vzorci:

[(počet bodů hodnocené nabídky/nejvyšší dosažený počet bodů)*100]*0,30
12.3 Metoda a způsob hodnocení hodnotících kritérií
Hodnocení obou hodnotících kritérií bude provedeno za použití bodovací metody s bodovací stupnicí
v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé nabídce bude po využití hodnotícího vzorce daného hodnotícího
kritéria přidělena vážená bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky s ohledem na
váhu hodnotících kritérií.
Za hodnotící kritérium „Celková nabídková cena“ může nabídka dodavatele získat dle hodnotícího
vzorce maximálně 70 vážených bodů a za hodnotící kritérium "Doplňková výdejní místa" maximálně
30 vážených bodů, tj. celkem může získat nabídka dodavatele maximálně 100 vážených bodů.
Zadavatel provede výsledné hodnocení nabídek metodou seřazení nabídek dle celkového počtu
přidělených vážených bodů za obě hodnotící kritéria, přičemž nejvýhodnější nabídkou je nabídka
s nejvyšším počtem vážených bodů.
V případě rovnosti celkového počtu vážených bodů rozhodne o vítězné nabídce hodnotící kritérium
Celkové nabídkové ceny (nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bude nabídkou vítěznou).
13. DALŠÍ POŽADAVKY
13.1 Seznam poddodavatelů
Zadavatel požaduje v souladu s § 105 odst. 1 písm. a) ZZVZ, aby dodavatel uvedl část veřejné
zakázky, kterou hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele.
Účastník zadávacího řízení je povinen v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ po doručení oznámení o výběru
dodavatele oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů identifikační údaje poddodavatelů, kteří se
budou podílet na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky.
13.2 Ověření informací
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 ZZVZ ověřovat věrohodnost údajů, dokladů,
vzorků nebo modelů poskytnutých dodavatelem a může si je opatřovat také sám.
13.3 Výhrada dle § 100 odst. 1 ZZVZ
Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, a to pro případy, kdy se dodání
OOPP pod daným obchodním názvem / od daného výrobce stane nemožným (např. z důvodu ukončení
výroby, změny výrobce, změny obchodního názvu, rozvázání obchodních vztahů s výrobcem apod.).
Výměnu primárních OOPP lze provést pouze se souhlasem zadavatele. V takovém případě dodavatel
zašle Zadavateli žádost o výměnu OOPP s odůvodněním potřeby této výměny. Po výměně je dodavatel
oprávněn dodávat obdobný OOPP s jiným obchodním názvem / od jiného výrobce, avšak pouze za
současného dodržení veškerých technických parametrů požadovaných pro původní OOPP v souladu
s přílohou č. 1 rámcové dohody. Dodavatel je povinen nový OOPP dodávat za stejnou nebo nižší cenu,
ve srovnání s cenou původního nahrazovaného OOPP. Dodavatel je zároveň povinen bez zbytečného
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odkladu písemně informovat Zadavatele o výměně dodávaného OOPP a dále písemně doložit nové
označení OOPP vč. katalogového čísla a současně Zadavateli neprodleně zaslat nový katalog OOPP.
13. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Předloha krycího listu;
Předloha čestného prohlášení;
Hodnotící tabulka;
Návrh rámcové dohody;
Technická specifikace OOPP a pracoviště SZIF;
Předloha katalogu OOPP.

V Praze dne 6. 3. 2020
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