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1. Informace o zadavateli 

Název:   Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  
    (dále jen KHS MSK) 
Sídlo:    Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
Právní forma:  Organizační složka státu (OSS) 
IČ:    71009167 
DIČ:    neplátce 
Statutární orgán: MUDr. Helena Šebáková, ředitelka 
Tel. (spojovatelka): 595 138 111 
e-mail:   podatelna@khsova.cz 
Bankovní spojení: Česká národní banka, Ostrava 
Číslo účtu:  15922761/0710 
IBAN:   CZ09 0710 0000 0000 1592 2761 
SWIFT:  CNBACZPP    
 

2. Kontaktní osoby 

Kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních: 
 
Ing. Wieslaw Galuszka, vedoucí oddělení provozně organizačního 
tel: 595 138 130, wieslaw.galuszka@khsova.cz 
 
p. Stanislav Hila 
tel: 595 138 151, e-mail: stanislav.hila@khsova.cz 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
 
Jaroslav Dembiňák, ředitel odboru pro správní činnost 
tel: 595 138 141,  jaroslav.dembinak@khsova.cz 
 

3. Vymezení veřejné zakázky malého rozsahu 

3.1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů mobilních klimatizačních jednotek a 4 kusů 
těsnění oken pro mobilní klimatizace. 

3.2. Minimální parametry 

• Minimální chladící výkon - 3 kW 
• Minimální energetická třída - A 

 

3.3. Variantní řešení 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení, Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 
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3.4. Výhrady zadavatele 

 Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 

• zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 
• neuzavřít smlouvu 

4. Obchodní podmínky veřejné zakázky 

4.1. Smluvní cena 

Cena předmětu smlouvy bude sjednaná dohodou v souladu se zák. č. 526/1990, o cenách. Tato 
cena musí být garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a obsahující veškeré 
náklady nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a zisku dodavatele. Uchazeči předají své 
nabídky bezplatně. Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. Cena 
díla bude uhrazena po  převzetí díla. Úhrada předem, formou záloh, se nepřipouští. 

4.2. Fakturace 

 Faktura bude vystavena po dokončení a převzetí díla. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne 
 vystavení faktury. Bude-li fakturace neúplná, nepodložená, nebo jinak chybná, je dodavatel 
 povinen ji v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. O tuto dobu se prodlužuje splatnost faktury. 

4.3. Podmínky pro navýšení smluvní ceny 

 Smluvní cena uvedená v nabídce je neměnná. 

4.4. Dodací podmínky 

 Dodávka díla bude realizována v rozsahu zadávací dokumentace, pokud zadavatel neuplatní 
 výhradu uvedenou v bodu 3.4. 

4.5. Smlouva 

S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva formou objednávky. 
 
 Vyžaduje se čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním 

všech náležitostí smluvního vztahu podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu 
k informacím, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu zadavatele a že poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

  
 Pro případ nedodržení smluvních podmínek budou sjednány sankce. 
  
 Smluvní strany budou případné spory vzniklé z uzavřené smlouvy primárně řešit smírnou 
 cestou. V souladu s §89a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád se smluvní strany
 dohodnou, že místně příslušným soudem bude Krajský soud v Ostravě. 
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5. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

5.1. Místo plnění 

Místem plnění je budova Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava 

5.2. Doba a termín plnění 

 Dobu a termín plnění veřejné zakázky navrhne uchazeč v rámci nabídky. 
 
 Zadavatel předpokládá realizaci dodávky nejpozději do 1 měsíce od podepsání objednávky. 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Vítězný uchazeč je povinen předložit do 5 dnů od vyhlášení výsledků stejnopis nebo úředně 
ověřenou kopii oprávnění k podnikání tj. Živnostenský list obsahující předmět podnikání 
v rozsahu odpovídající předmětu této zakázky nebo Výpis z obchodního rejstříku. Dokládající 
dokumenty nesmí být starší 90-ti dnů. 

 
V případě nesplnění této podmínky bude uchazeč vyloučen a bude osloven uchazeč na dalším 
místě. 

 

7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

 Hodnotit se bude: 
 

1. Celková nabídková cena včetně DPH (váha 70%) 
2. Technická úroveň navrhovaného řešení (váha 20%)  
3. Termín dodání, délka záruční doby na dodané zboží (váha 10%)  

 
U jednotlivých kritérií bude stanoven počet bodů pro každého uchazeče. Uchazeč s nejvyšším 
počtem bodů bude určen jako vítěz. Způsob výpočtu bodů je uveden níže.  
 
 
Vzorec pro výpočet bodů u kritéria 1:     

 
 
 
Při hodnocení kritérií 2 a 3 nejprve komise přidělí počet bodů dle nabídky 
(v rozsahu 1 - 100 bodů) a následně bude vypočten počet bodů pro hodnocení dle níže 
uvedeného vzorce. Pro každé kritérium budou přiděleny body zvlášť. 
 
  
 
Vzorec pro výpočet bodů u kritéria 2:     
 

 
 
 
 

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria 3:     
 
 

 Nejnižší nabídková cena 
                                             * 70 
Nabídková cena uchazeče 

 Počet přidělených bodů uchazeče 
                                                             * 20 
  Nejvyšší počet přidělených bodů 

 Počet přidělených bodů uchazeče 
                                                             * 10 
  Nejvyšší počet přidělených bodů 
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Použitím výše uvedených vzorců jsme zaručili dodržení §6 zákona č.134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách. V souladu s ustanovením §115, odst.3 písmeno b. zákona č.134/2016 Sb., bude 
hodnocena cena včetně daně s přidané hodnoty. 

8. Způsob zpracování nabídky 

 Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace Nabídka musí obsahovat 
 minimálně: 
 

• Technická specifikace dodávky, přesné označení všech nabízených jednotek 
• Nabídková cena bez DPH a včetně DPH 
• Záruční doba 
• Termín dodání 
• Technické listy 

 
 Neúplné nabídky budou z výběrového řízení vyřazeny. 

 
Případné nejasnosti je třeba si vysvětlit před podáním nabídky, nedostatečná informovanost 
nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňují účastníka požadovat dodatečnou úhradu 
nákladů nebo změnu cen. 
 
Nabídku podá uchazeč v jednom vyhotovení, nabídka musí být potvrzena a podepsána 
statutárním zástupcem zhotovitele. 
 

 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

9. Způsob zpracování nabídkové ceny 

 Základním podkladem pro zpracování cenové nabídky je bod 3 této zadávací dokumentace. 
  
 Nabídková cena musí obsahovat daň z přidané hodnoty  
  
 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci celého rozsahu 
 zakázky. 
 
 Nabídka musí obsahovat ceny všech jednotlivých nabízených komponent.  
  
 Cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a dodavatel ji zadavateli garantuje po celou dobu 
 platnosti smlouvy. Dodavatel se zavazuje informovat zadavatele o svých akčních nabídkách, 
 které mohou mít vliv na snížení ceny nebo zvýšení kvality poskytovaných služeb, a to 
 bezprostředně po jejich vyhlášení. 

9.1. Sleva z ceny 

 Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do 
 nabídkové ceny 

10. Podávání nabídek, hodnocení nabídek 

10.1. Doručování nabídek 

Nabídky lze podat osobně na podatelně Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, poštou na stejnou adresu nebo elektronicky na 

mailto:podatelna@khsova.cz


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ: 71009167, tel. +420/595138111, podatelna@khsova.cz 

 

Strana:  7 

adresu: vr@khsova.cz. Obálky nebo mail označte NEOTEVÍRAT- „Výběrové řízení – dodávka 
klimatizací“. 

10.2. Lhůta pro doručení nabídek 

 Lhůta pro doručení nabídek je: 3.11.2016. 

10.3. Hodnocení nabídek 

 Hodnocení nabídek a výsledky budou zveřejněny neprodleně po ukončení výběrového řízení.  
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