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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
do veřejné zakázky malého rozsahu 

 

 

Zadavatel: 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven 

a stavebnictví (dále jen „OZP“) 

Sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

Zastoupený: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 

IČO: 47114321 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 

Denisa Tichotová, specialista veřejných zakázek,  

Email: denisa.tichotova@ozp.cz 

Název veřejné zakázky: Nákup vitamínů a doplňků stravy  

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky: 

2 000 000 Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota je zároveň nejvyšší přípustnou hodnotou pro 

nabídkové ceny. Pokud některý z účastníků nabídne cenu vyšší, než 

je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude jeho nabídka 

vyřazena a účastník vyloučen z výběrového řízení. 

Evidenční číslo VZ: OZP-VZ-2020-092 

Druh veřejné zakázky: 
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

Druh výběrového řízení: Otevřená výzva 

 

OZP si Vám dovoluje oznámit svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup 

vitamínů a doplňků stravy“ (dále jen „veřejná zakázka“) a proto Vás vyzývá k předložení nabídky do 

uvedené veřejné zakázky. 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 odst. ZZVZ. 

Tato veřejná zakázka není, v souladu s § 31 ZZVZ, zadávána postupy podle ZZVZ. 

 
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při zadání této veřejné zakázky použije 

terminologii ZZVZ, případně její část v přímé citaci. Pro toto výběrové řízení jsou však rozhodné 

pouze podmínky stanovené v této výzvě. 

 
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky nebo podávající nabídku jsou pro účely této 

výzvy označovány jako „účastníci“. Osoba vyhlašující veřejnou zakázku je označována jako 

„zadavatel“. 
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2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky vitamínových preparátů a doplňků stravy a 

souvisejících služeb, a to dle specifikace dodávky, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy.  

 

3. PODMÍNKY ZÁVAZNÉ PRO DODAVATELE 

 

Závazné podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedené v závazném návrhu kupní smlouvy, 

který je přílohou č. 1 této výzvy. 

Účastníci jsou oprávněni v návrhu smlouvy vyplnit pouze místa barevně podbarvená. Jinak účastníci 

nesmí do návrhu kupní smlouvy zasahovat. Pokud návrh kupní smlouvy vyplněný účastníkem 

nebude odpovídat veškerým podmínkám uvedeným v této výzvě, nebo místa určená k vyplnění 

účastníkem nebudou vyplněna, může být účastník vyloučen z výběrového řízení. 

Doplněný návrh kupní smlouvy musí být součástí nabídky účastníka a musí být podepsán osobou 

oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud za účastníka jedná jiná osoba, musí být součástí 

nabídky též originál nebo úředně ověřená kopie plné moci k jednání za účastníka. 

4. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Účastník stanoví nabídkovou cenu na základě ocenění všech položek Soupisu plnění (Cenové 

tabulky), který je přílohou č. 2 návrhu kupní smlouvy. Vyplněnou tabulku učiní součástí své nabídky.  

Nabídková cena nesmí přesáhnout svojí výší předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky malého 

rozsahu. Nabídky, které budou obsahovat cenu vyšší, budou ze zadávacího řízení vyřazeny. 

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

 

Ekonomická výhodnost nabídky se vyhodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny uvedené 

v kolonce přílohy č. 2 návrhu kupní smlouvy - Soupisu plnění (cenové tabulce) jako „Celková 

nabídková cena v Kč bez DPH“. Nabídky budou hodnoceny tak, že nejvýhodnější nabídka bude ta 

s nejnižší nabídkovou cenou a dále bude pořadí nabídek určeno vzestupně podle výše celkové 

nabídkové ceny bez DPH. 

 

V případě, že budou podány dvě a více nabídek s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (jejich 

nabídková cena bude nejnižší a shodná), bude vítězný účastník vybrán pomocí náhodného výběru. 

Výběr bude v takové případě proveden co nejtransparentnějším způsobem, účastníci, kterých se 

takový výběr týká, se budou moci tohoto výběru zúčastnit. 
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5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

 

Zadavatel požaduje dále uvedené požadavky na prokázání kvalifikace. 
 
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění: 

a) Základní způsobilosti 
b) Profesní způsobilosti 

 

Základní způsobilost: 

Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ 

a § 74 odst. 2 ZZVZ.  

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení. 

 

Profesní způsobilost 
 

Uchazeč prokáže profesní způsobilost k plnění veřejné zakázky předložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo jiné obdobné evidence. K prokázání postačí prostá kopie dokumentu ne starší 90 dnů 
ode dne lhůty pro podání nabídek. 
 
6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Nabídku podá uchazeč v 1 listinném vyhotovení na adresu sídla zadavatele. Nabídka musí být 
podána v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou ponese označení „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ 
ZAKÁZKA – „Nákup vitamínů a doplňků stravy“  
 
Nabídka může doručena do sídla zadavatele nejpozději do  11.11.2020, do 12.00 hodin. 
 
Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě, nebudou otevírány a zadavatel o jejich 
pozdním podání vyrozumí dodavatele. 
 
 

7. DALŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ ZADAVATELEM 

 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
2. Údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele 

na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování 
nabídky. 

3. Veškeré dotazy k výběrovému řízení jsou uchazeči povinni adresovat na kontaktní osobu 
uvedenou výše.  

4. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy. 
5. Zadavatel podané nabídky nevrací. 
6. Uchazeči nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto 

výběrovém řízení. 
7. Uchazeč je svojí nabídkou vázán 30 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 
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8. Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a 
nediskriminační průběh výběrového řízení. 

 
 

8. SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy včetně jejích příloh:  
    Příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy -  Specifikace zboží a služeb 
    Příloha č. 2 návrhu kupní smlouvy – Soupis plnění (cenová tabulka) 
    Příloha č. 3 návrhu kupní smlouvy - Seznam adres dodání zboží a poskytnutí služeb 
    Příloha č. 4 návrhu kupní smlouvy - Vzor protokolu o převzetí zboží  

 

 

 

V Praze dne 3. 11. 2020 

 

PhDr. Miloslava Lukešová, 

obchodní ředitelka 

 
 

  


