Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Masarykova 365, 735 81 Bohumín, Nový Bohumín
Telefon: 596 092 514
E-mail: centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz
IČ: 48806145

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (ZD)
(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)
Název zakázky: Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního, provozního a osobního prádla
klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu
Číslo jednací: CSSB/0625/2021
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: dle § 53 zákona - zjednodušené podlimitní řízení

1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zadavatel:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon :
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Ing. Petrou Chalupovou
Masarykova 365, 735 81 Bohumín, Nový Bohumín
48806145
Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
1724661319/0800
596 092 514
Ing. Petra Chalupová, ředitelka
596 092 514
chalupova.petra@bohumin.info

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad k podání nabídek a k prokázání splnění
kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Podmínky zjednodušeného podlimitního řízení v této výzvě výslovně
neuvedené jsou stanoveny zákonem.

2.
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Název:
„Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního, provozního a osobního prádla klientů
domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu.“
CPV kód:
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
98310000-9
Praní a čištění
98315000-4
Žehlení

2.1
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního, provozního a
osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu na
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dodací místo zadavatele – domov pro seniory Domov Cesmína, na ulici Slezská 23, 735 81 Bohumín –
Starý Bohumín na dobu neurčitou.
Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, k zabezpečení výše uvedených komplexních služeb
spojených s praním, žehlením, drobnými opravami ložního, provozního a osobního prádla klientů
domova pro seniory a pracovních oděvů včetně zajištění odvozu a dovozu dle podmínek stanovených
v bodě 2.1.2.1 a v bodě 2.1.2.3.
Podrobná specifikace druhů prádla (tj. sortimentu prádla) určeného k vyprání včetně předpokládaného
množství je uvedena v bodě 2.1.2.2. Toto množství může být zvýšeno i sníženo během plnění zakázky
v závislosti na provozu dodavatele.
V bodě 2.1.2.1 a v bodě 2.1.2.3 je rovněž uvedeno místo předání a převzetí prádla, včetně podmínek
svozu a odvozu.
Bližší požadavky zadavatele jsou rovněž uvedeny v návrhu Smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3
ZD)
2.1.1 Vymezení pojmů
Prádlo:
prádlo určené pro provoz domova pro seniory, jeho klienty a zaměstnance.
Prádlo soukromé:
osobní prádlo a ošacení klientů, ručníky, žínky, utěrky, aj.
Prádlo provozní:
lůžkoviny včetně povlaků, utěrky, ubrusy, závěsy, bryndáky, podložky, aj.
Prádlo personální:
ochranný pracovní oděv zaměstnanců
Prádlo kontaminované: prádlo infekční
Komplexními službami se rozumí soubor služeb, jejichž výsledkem je čisté Prádlo určené k použití
Zadavatele. Komplexní služby zahrnují praní, čištění, dezinfekci, žehlení, opravování, skládání, balení a
označování Prádla, nakládání s rizikovým (kontaminovaným) prádlem a všechny činnosti s těmito
službami spojené, tj. zajištění kvality těchto služeb, předcházení ztrátám Prádla, personálně
zabezpečení poskytovaných služeb, to vše ve sjednaných dobách plnění s odběrem a dodáním Prádla
ve sjednaném dodacím místě.
2.1.2 Specifikace předmětu veřejné zakázky
2.1.2.1 Odvoz prádla
Odvoz prádla bude probíhat minimálně 1x denně v pracovní dny v mimořádných situacích 2x denně
(mimořádné situace stanovuje zadavatel – např. opatření spojené s výskytem infekčního onemocnění).
Místo odvozu prádla:
Domov pro seniory Domov Cesmína, Slezská 23, 735 81 Bohumín –
Starý Bohumín
Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.,
Časové rozmezí odvozu:
Odvoz prádla mezi 06:00 –10:00 hodinou dopolední.
V mimořádných situacích dle dohody.
Odvoz prádla k vyprání od zadavatele zajistí dodavatel vlastními dopravními prostředky dle platných
hygienických předpisů.
Dodavatel zajistí naložení prádla v příslušných obalech z připravených pojízdných vozíků (klecí).
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Součástí předávky bude seznam prádla a počet kusů vytvořený Zadavatelem.
Doba, po kterou nebude prováděno plnění veřejné zakázky (z důvodu svátků, dovolených, pracovního
volna) je maximálně 2 dny v týdnu.
2.1.2.2 Praní, žehlení a drobné opravy prádla
Druhy prádla:
- soukromé
- osobní prádlo a ošacení klientů, ručníky, žínky, utěrky, aj.,
- provozní
- lůžkoviny včetně povlaků, utěrky, ubrusy, závěsy, bryndáky, aj.,
- personální
- ochranný pracovní oděv zaměstnanců
- kontaminované prádlo
- prádlo infekční
Každý druh prádla bude dodavateli předán v hygienicky odpovídajícím obalu (silonové pytle, přepravní
bedny apod.).
Množství prádla:
cca 16 600 kg/rok, tj. cca 63 kg/pracovní den (veškeré prádlo)
Prádlo
Množství v kg/ pracovní den
Soukromé
cca 20 kg
Provozní
cca 35 kg
Personální
cca 4 kg
Kontaminované
cca 4 kg
Cena zakázky zahrnuje drobné opravy včetně spotřebního šicího materiálu.
2.1.2.3 Dovoz prádla
Dovoz prádla bude probíhat minimálně 1x denně v pracovní dny. Doručení prádla od dodavatele bude
probíhat nejpozději do 14 hodiny následujícího dne. Prádlo odvezeno v pátek bude dodáno nejpozději
v pondělí následující týden.
Místo dovozu prádla:
Domov pro seniory Domov Cesmína, Slezská 23, 735 81 Bohumín –
Starý Bohumín
Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.,
na předem dohodnuté místo
Dovoz prádla k zadavateli zajistí dodavatel vlastními dopravními prostředky dle platných hygienických
předpisů. Dodavatel zajistí vyložení prádla na připravené pojízdné vozíky. Dodavatel zajistí přepravní
nepromokavé obaly, ve kterých se bude dovážet čisté prádlo dle platných hygienických předpisů.
Dodavatel zajistí třídění čistého prádla dle jednotlivých úseků dle přiložených seznamů
- přízemí
- 1. patro
- 2. patro a 3. patro
- personální oblečení
Součástí předávky bude seznam prádla a počet kusů pro jednotlivé úseky.
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2.1.3 Technické podmínky
Osoba provozující prádelnu (poskytovatel služby) musí splňovat požadavky zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a jeho prováděcího předpisu, tj. vyhlášky č. 306/2012 Sb.,
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na
provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (dále jen „vyhláška č. 306/2012 Sb.“).
2.2
Odpovědné veřejné zadávání
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání
veřejných zakázek dle § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební
práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro
společnosti a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.
Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek pro výběr dodavatele posoudil vzhledem k povaze
a smyslu zakázky dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací. Rozhodl požadavky na sociálně odpovědné a environmentální zadávání zapracovat
do zadávacích podmínek viz příloha č. 4 ZD a smlouvy o poskytování služeb.
2.3
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle § 19 ZZVZ je stanovena ve výši 2 480 000,- bez DPH.
Tato cena je stanovena jako čtyřnásobek předpokládaného ročního objemu.
2.4
Doba realizace a místo plnění
Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2021
Místem plnění veřejné zakázky je domov pro seniory Domov Cesmína na adrese Slezská 23, 735 81
Bohumín – Starý Bohumín
3. KVALIFIKACE
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Prokázáním kvalifikace se rozumí:
3.1
Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
V nabídce dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o základní
způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ, datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat
jménem účastníka zadávacího řízení (příloha č. 2 ZD). Doklady předložené k prokázání základní
způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
3.2
Profesní způsobilost podle§ 77 ZZVZ
Prokázání výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán;
doklad o oprávnění k podnikání dle předmětu veřejné zakázky, tj. výpis z živnostenského rejstříku.
V nabídce dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení (příloha
č. 2 ZD), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškerá kritéria způsobilosti požadované
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zadavatelem splňuje, a doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
3.3
Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ
Kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
a)
dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
aa) Zadavatel požaduje v seznamu doložit minimálně 1 významnou službu obdobného
charakteru. Předmětem referenčních služeb musí být služby spojené s praním a čištěním
prádla pro veřejnoprávní či soukromoprávní instituci (tzn. mimo domácností), přičemž alespoň
jedna z realizovaných služeb musí být v oblasti praní a žehlení prádla ve zdravotnickém či
sociálním zařízení.
Alespoň u jedné (1) významné referenční služby uvedené dodavatelem v seznamu musí být
minimální roční výše plnění v hodnotě alespoň 300.000,- Kč bez DPH (tzn. finanční objem
předmětné zakázky musí být alespoň v jednom roce za poslední 3 roky min. 300.000,- Kč bez
DPH).
Referenční zakázky nemusí být ke dni podání nabídky dokončené, mohou stále probíhat.
V seznamu dodavatel uvede minimálně následující údaje:
• Označení referenční zakázky
• Název objednatele
• Kontaktní osoba objednatele, u kterého bude možné realizaci významné zakázky ověřit,
vč. kontaktního e-mailu a telefonu
• Doba poskytnutí služeb
• Finanční objem služeb
• Věcný rozsah plnění (předmět plnění)
ab) V případě, že dodavatelem bude poskytovatel sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, považuje se technická kvalifikace podle
písmene a) za splněnou, pokud předloží Rozhodnutí příslušného orgánu o registraci pobytové
sociální služby (popřípadě pobytových sociálních služeb) s celkovou kapacitou minimálně pro
25 klientů, kterým zajišťuje úkony, které jsou předmětem veřejné zakázky.
b)

Zadavatel požaduje předložit vztah k místu provádění praní. Dodavatel tedy musí prokázat, že
prádelna, kterou bude k zajištění plnění využívat, je ve vlastnictví dodavatele nebo ji má
v pronájmu, či ji může využívat na základě obdobného smluvního vztahu, a to po dobu plnění
předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel uvedený kvalifikační předpoklad prokazuje Čestným prohlášením, v němž uvede
skutečnosti o vlastnictví, nájmu nebo jiném obdobném smluvním vztahu a jeho době trvání.
Zadavatel dále požaduje předložit, že má prádelna dostačující kapacitu a vybavení na praní a
čištění požadovaného množství prádla v požadované kvalitě a v souladu s relevantními
právními předpisy.
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Dodavatel uvedené doloží popisem technického vybavení, kterým bude zajišťovat předmět
veřejné zakázky a popisem využívaných technologií, které musí odpovídat normám pro praní
infekčního a ostatního prádla podle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dodavatel současně doloží Čestné
prohlášení o tom, že provozní řád prádelny, kterou bude dodavatel využívat k plnění, splňuje
podmínky pro zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických a sociálních zařízení
vyplývajících z vyhlášky č. 306/2012 Sb.
Zadavatel dále požaduje předložit, že má dodavatel zajištěnou přepravní kapacitu na svoz a
rozvoz prádla v kvalitě a dle požadavků zadavatele a relevantních předpisů.
Dodavatel uvedenou kvalifikaci splní doložením Čestného prohlášení, v němž potvrdí, že
disponuje vozidly způsobilými k přepravě infekčního a ostatního prádla podle vyhlášky
č. 306/2012 Sb. a dále, že má zajištěny přepravní vozíky a klecové kontejnery v počtu
odpovídajícím zadavatelem požadovanému objemu prádla.
Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace musí být
datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.
Předkládá-li dodavatel v nabídce přímo doklady prokazující splnění kvalifikace, postačuje jejich prostá
kopie.
Doklady předkládané vybraným dodavatelem
Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá předložení
originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy, a to
v elektronické podobě.
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů podle
§ 75/1 ZZVZ k prokázání základní způsobilosti, doklady k prokázání profesní způsobilosti a technické
kvalifikace – dle výše uvedeného. Kvalifikaci je možné prokazovat jednotlivými doklady, případně
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226-232 ZZVZ) anebo výpisem ze systému
certifikovaných dodavatelů (§ 233-240 ZZVZ), dále povinnost předložit doklad může dodavatel splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném
systému vedeném v jiném členském státu, která umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz
musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li
takové údaje nezbytné (§ 45 odst. 4 ZZVZ).
Účastník zadávacího řízení, který nepřeloží doklady dle § 122 odst. 3 zákona, bude zadavatelem
vyloučen.
Před uzavřením smlouvy dále předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů o
uzavřeném pracovněprávním vztahu s alespoň jednou osobou, která se dle § 67 zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, považuje za osobu se zdravotním postižením
(včetně dokladu prokazujícím, že se jedná o osobu se zdravotním postižením) a zároveň se bude
podílet na plnění této veřejné zakázky.
Nepředložení těchto dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ
s možností výběru jiného účastníka bez nutnosti zahajování nového zadávacího řízení.
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3.4
Ostatní ustanovení
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77/1 každý dodavatel samostatně (§ 82).
4. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanovil obchodní podmínky formou textu v návrhu Smlouvy, který je přílohou č. 3 ZD a který
je pro účastníka zadávacího řízení závazný. Účastník není oprávněn činit jakékoliv změny či doplnění
s výjimkou údajů, které jsou výslovně označeny pro doplnění ze strany účastníka. Účastník podáním
nabídky na veřejnou zakázku akceptuje zadavatelem zpracovaný návrh Smlouvy.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Splatnost daňových dokladů (faktur) se stanoví na
14 dní ode dne jejich doručení. Ostatní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy, který je Přílohou
č. 3 ZD.
6. NABÍDKA
6.1
Požadavky na sestavení a podání nabídky
Nabídka a veškeré ostatní dokumenty budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě. Nabídka
bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat podle výpisu
z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být
součástí dokumentace uchazeče. Případné cizojazyčné doklady budou obsahovat překlad do českého
jazyka.
Účastník zadávacího řízení musí nabídku zpracovat na kompletní dodávku předmětu plnění veřejné
zakázky.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Podle ustanovení § 107/4 zákona dodavatel, který podal
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6.2
Forma nabídky
Nabídka musí být seřazena a musí obsahovat:
1) Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD), kde budou uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího
řízení, odkazy na informace vedené v informačním systému veřejné správy, nabídková cena.
2) Prokázání splnění kvalifikace (pro prokázání základní a profesní kvalifikace čestné prohlášení –
příloha č. 2 ZD)
3) Návrh Smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 ZD), který bude podepsán osobou oprávněnou
za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem účastníka zadávacího řízení,
jehož plná moc musí být v nabídce doložena).
4) Prokázání splnění technické kvalifikace dle bodu 3.3 zadávací dokumentace
5) Prokázání splnění podmínky že nejméně jedna osoba z celkového počtu zaměstnanců, kteří se
budou podílet na plnění zakázky, bude osobou se zdravotním postižením (dle § 67 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), a to po celou dobu trvání veřejné
zakázky (pro prokázání – čestné prohlášení v příloze č. 5 ZD)
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6.3
Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být podepsány
osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Adresa pro podání nabídek: https://bohumin.ezak.cz.
Zde dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem
zveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro
odevzdání nabídek tj. 12. 07. 2021 ve 13,00 hod.
Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK proběhne
bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109 ZZVZ bez účasti veřejnosti
6.4
Nabídková cena
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu vyplněním cenové tabulky v krycím listě stanovené zadavatelem
jakou součást zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky za 1 kg suchého, vypraného, vyžehleného
a v případě potřeby opraveného prádla bez DPH, DPH a celková cena v Kč s DPH.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky, tedy zejména
náklady na elektřinu, plyn, vodné a stočné, odvoz a dovoz prádla, náklady na používání zařízení
a prostor, mzdy zaměstnanců, přiměřený zisk, provádění předepsaných zkoušek a jakékoliv jiné výdaje
spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude doplněna do návrhu smlouvy.
6.5
Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude
hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Pro hodnocení nabídek bude sloužit cena v Kč
s DPH za 1 kg suchého, vypraného, vyžehleného a v případě potřeby opraveného prádla, včetně
odvozu a dovozu uvedená v krycím listě nabídky.
7.
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
7.1
Způsob komunikace
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
v elektronickém systému E-ZAK dostupném na adrese http://bohumin.ezak.cz (zde jsou k dispozici ke
stažení všechny přílohy této výzvy). Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá
komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Podání nabídek je možné výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který splňuje
podmínky ust. § 213 zákona, neomezuje přístup dodavatelů a je pro dodavatele bezplatný. Zadavatel
doporučuje účastníkům zadávacího řízení, aby elektronický nástroj z důvodu přehlednosti,
transparentnosti a dokumentace zadávacího řízení používali i k jiné komunikaci se zadavatelem.
7.2
Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit postupem podle § 54 odst. 5 zákona. Pokud o
vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, postupuje zadavatel podle § 98 odst. 3
až 5 ZZVZ. Písemné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny ve lhůtě
stanovené v § 98 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 54 odst. 5 ZZVZ (tj. 3+4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek). Písemné vysvětlení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného
znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení požádal, a to do 3 dnů ode dne doručení
žádosti. Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti
dodavatele.
8/9

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Masarykova 365, 735 81 Bohumín, Nový Bohumín
Telefon: 596 092 514
E-mail: centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz
IČ: 48806145

7.3
Prohlídka místa plnění
Zadavatel po předchozí domluvě umožní prohlídku místa plnění.
7.4

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
i oznámení o výběru dodavatele (podle § 53/5 ZZVZ). V takovém případě se oznámení považují za
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele v
elektronickém systému E-ZAK
7.5
Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, pokud by nastaly důvody dle § 127 ZZVZ.
Oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v elektronickém
systému E-ZAK do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (dle § 53/8 ZZVZ).
7.6
Součinnost a uzavření smlouvy
Vybraný dodavatel bude po rozhodnutí o výběru vyzván k poskytnutí součinnosti a uzavření smlouvy.
Dodavatel bude vyzván k předložení elektronických originálů nebo ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci, dále jiných dokladů nebo vzorků, jestliže tak stanovila ZD. Zadavatel ověří u vybraného
dodavatele údaje o jeho skutečném majiteli v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel v souladu s § 122
odst. 7 ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele, pokud nebylo (podle § 122 odst. 4 ZZVZ) možné zjistit
údaje o jeho skutečném majiteli.

V Bohumíně dne 14. 6. 2021

Ing. Petra Chalupová, v.r.
ředitelka Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvkové organizace

Přílohy ke stažení na profilu zadavatele http://bohumin.ezak.cz
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení - vzor
Obchodní podmínky - návrh smlouvy
Odůvodnění - odpovědné zadávání
Čestné prohlášení – zaměstnanci se zdravotním postižením - vzor
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