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Název zakázky

vÝzva r pooÁľĺĺceľĺovÉ ľĺłgĺoxy

Umístění a provoz samoobslużných prodejnĺch nápojových
potravi nových automatů

é

Číslo zakázky: vzl2019l2t10to

Forma zadání'. veřejná zakázka malého rozsahu;dle $ 27 a $ 3'1 zákona č. 134/2016 Sb''
o zadávání veřejných zakázek (dále téŽ ,,zákon") se nejedná o zadávací
řízení podle tohoto zákona

í. ldentifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: KroměřĺŽská nemocnice a.s'

Adresa sídla: Havlíčkova 660/69' KroměřĺŽ, 767 01

ICO: 27660532

Datová schránka: 2k3eut8

osoba oprávněná jednat: lng' Petr Liškář' MBA' místopředseda
představenstva

Kontaktníosoba Marie ondruchová, administrátor veřejných
zakäzek, marie. ond ruchova@nem-km.cz,
+420730 589 345, +420573322280

2. Předmět veřeiné zakázky a jeho specifikace

Předmětem veřejné zakázky je oprávněnídodavatele umístit, zapojiÍ a po celou dobu úČinnosti
smlouvy provozovat ve veřejně přístupných prostorách zadavatele samoobsluŽné automaty na
prodej studených a teplých nápojů a potravinových automatů na základě nájemnísmlouvy.

Předmět zakázky je bllže specifikován ohledně počtu, umístění a vlastností potravinových a
nápojových automatů v pŕíloze ć' 2

Prodejní potravinové automatv musí zajiŠt'ovat veškený doplňkový sortiment:
- studené nápoje
- kusové potravinářské zboží (např. bagety a podobné balené potraviny rychlého občerstvení)
- cukrovinky

Prodejnĺ nápojové automatv musĺ zaiiŠt'ovat teplé nápoie:
- zrnková káva - automaty musĺ být vybaveny zaŕízenim pro mletí kávy
- instantnĺ káva
- čokoláda
- 100% mléko
- čaj

SouČástí nabídky musĺ být vŽdv podpůrné produkty:
- kelímky
Ze sortimentu jsou zcela vyloučeny alkoholické nápoje, tabákové výrobky, léky a potravinové
doplňky.

Rozsah a technické podmínky nabídky účastníkem

Kroměříźská nemocnice a's' spojovatelka
(+42O) 573 322 111 ; 1C,27660532
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Účastník se zavazu)e instalovat a periodicky zajišťovat odborný servis nápojových a
potravinových automatů. Předmětné prodejní prostory se nacházív jednotlivých objektech areálu
KroměříŽské nemocnice a.s. v KroměřĺŽi. Rozmístěnĺ automatů je dáno přílohou č. 2.

Podmĺnky pro provoz

Účastník je povinen po celou dobu trvánÍ uzavřené smlouvy zajistit plynulé, periodické a
dostatečné doplňovánísurovin tak, aby prodejníautomaty byly neustále provozuschopné.
Účastník garantuje jednotné ceny Ve vŠech prostorách KroměříŽské nemocnice a.s.

Servisní služby:

Účastník je povinen:

- provádět na vlastní náklady periodickou údrŽbu a sanitaci automatů dle doporučenívýrobce

- provádět na vlastnĺ náklady odborný servis, tj. opravy automatů v případě poruchy. Účastnĺk je
povinen zajistit odborný servis do 24 hod. od nahlášení závady včetně víkendů

- provádět na vlastní náklady veŠkeré reviznÍ prohlídky, el. revize automatů nesmí být staršíjak
jeden rok s uvedením periody el. revize

- zprovoznění rozvodů vody, případně odpadů, provede Účastník na vlastní náklady

Předpokládaný počet prodejních automatů

Zadavatel disponuje v areálu KroměříŽské nemocnice a.s. se základním počtem 12łi míst pro
umístění prodejn ích automatů'

Bliżší specifikace předmětu poptávky:

- Prodejní automaty budou alespoň z 50łi % nové, zbylých 50 % mohou tvořit automaty ne staršĺ
neŽ 1 rok, plně automatické, zaručujĺcí rychlou obsluhu

-Yýrazná úspora vody a elektrické energie, zaručena vyużitím nejmodernějŠích technologií,
zajiŠt'ujících minimáln í provozn í náklady

- Nejmodernějšídesign a technologie zaručujícívysokou spolehlivost, čistotu a dodrŽování
přísných hygienických předpisů

- U nápojových automatů moŽnost předvoleb _ bez cukru, cukr navíc, bez kelímku

- Dodavatel dodá ke kaŽdému automatu na teplé nápoje označenou nádobu pro sběr plastového
odpadu (kelímků)' výběr nádob a následné odstranění zajistí zadavatel'

- UvedenÍ pouŽitých druhů kávy pro teplé nápoje (uvedení výrobce a gramáŽe kávy),

- Kvalitnía rychlý servis

- Všechny automaty budou komunikovat s nejrůznějšími platebními systémy. Mimo mincí bude
moŽno vyuŽít např. čipové a magnetické karty' klíče, čtečku na bankovky, platebníŽetony apod.

- Dodavatel zadavateli dodá čipy' nebo jiné elektronické zaŕizení, které bude slouŽit zadavateli
k ěerpání slev zaměstnanců zadavatele při nákupu z prodejního automatu

ostatní poŽadavky zadavatele:

- Všechny dodané přĺstroje budou pojiŠtěné

- Nájemce zajistícenovou úroveň sortimentu odpovídající profilu běŽného návštěvníka
nemocničního zařízení a umoŽní vliv zadavatele na cenovou úroveň pro koncového zákazníka'

Zadavatel poŽaduje, aby nejvyššÍcena u instantních nápojů byla max. 25,- Kč.

V průběhu doby můŽe dojít vzhledem k provozním změnám na jednotlivých odděleních ke změně
počtu a sortimentu automatů. Tato změna bude ve smlouvě zaznamenána číslovaným
dodatkem, pakliŽe nepůjde o změnu krátkodobého charakteru, která bude řešena oznámením ze
strany zadavatele a riměrným sníŽením ceny za dané období.

Kroměřížská nemocnice a.5'
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Poskytovatel můŽe nabĺdnout po dohodě zadavateli ijiné typy automatů (fresh nápoje apod.), či
další řešení (venkovní sestavy).

V rámci zakázky poskytne poskytovatel zadavateliformou výpůjčky:

- 2 ks stolních nápojových automatů na teplé nápoje pro vedení společnosti, včetně dodávky
surovin zdarma

- '1 ks nápojového automatu na teplé nápoje pro čekárnu dárců krve, sortiment pouze ze zrnkové
kávy včetně dodávky dalŠĺch zdarma, předpokládaný počet porcĺ kávy za rok cca 6.000

- dalšĺ Úhradou za umístěníjako formu nepeněŽnĺho plnění poskytne nájemce na zápůjčku 2 ks
výdejníků čerstvé chlazené či horké, neperlivé a perlivé vody napojené na vodovodní řad
s filtračním zařízením, se zajiŠtěním pravidelné půlročnívýměny filtrů, plněním Co2 v hodnotě
4.000'- Kč ročně vČetně DPH

- zajištění servisu zdarma u vypůjčených automatů (netýká se případů, kdy závada bude
způsobena nevhodnou obsluhou)

3. Termĺn a mÍsto plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení provozu: 03' 06. 2019

Doba plnění: Smlouva bude uzavřena s vítězným účastníkem po dobu trvání 2let, kdy v místě
plnění VZ nebudou instalovány prodejnĺ automaty od jiného poskytovatele.

Místo plněnĺ zakázky'. KroměříŽská nemocnice a.s.,
Havlíčkova 660/69' KroměříŽ, 767 01

4. PoĘny pro zpracování nabídky a obsahové členění nabídky

NabÍdkou se rozumí zejména návrh smlouvy předlożený dodavatelem včetně dokumentů a
dokladů poŽadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Nabídka a veŠkeré ostatnĺ doklady a Údaje budou uvedeny v českém jazyce a musí být odevzdány
písemně v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za dodavatele a v jedné kopii.
PoŽadavek na písemnou formu je povaŽován za splněný tehdy' pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat za dodavatele a podepisovat (podle výpisu z obchodního rejstříku či
obdobné evidence, je-li v nĺ zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmoceněnou osobu' jejíŽ
plná moc v prosté kopii musí být součástí nabídky'

Součástí nabĺdky je cenová kalkulace zakázky bez DPH a včetně DPH.

Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, jehoŽ součástí budou platební podmínky dle
této výzvy. Návrh smlouvy bude závazně podepsán osobou oprávněnou jednat zauchazeće'

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

PoŽadavek na seřazení nabídky

1. Krycí list nabídky - vyplnění, opatřený razítkem a podpĺsem oprávněných osob

2. obsah nabĺdky s uvedením Öísel stran

3. Doklady k prokázání základnt způsobilosti

4. Specĺfikace předmětu zakázky

5. Cenová nabídka

6. Podepsaný návrh smlouvy

7. Popis zaŕizení a technického vybavení včetně uvedení technických parametrů (zejména
příkony a spotřeby el. energie),

8. Návrh řešení Účastníkem na zajiŠtění řešení a slevového systému pro zaměstnance
KroměříŽské nemocnice a. s

9. DalŠí dokumenty - např. prohláŠení o existenci obchodního tajemstvĺ včetně odůvodnění.

Kroměřiźská nemocnice a.5'
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Všechny listy nabídky předloŽené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo moŽné

vy;mouťbez posxozeńĺ'ipojení. Listy nabÍdky budou oČĺslovány vzestupnou řadou'

5. Místo a lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podánÍ nabídek: 29.04.201912:oo

Mĺsto pro podání nabídky: KroměříŽská nemocnice a.s., Havlĺčkova 660/69, KroměříŽ, 767 01

Nabídky lze poslat doporučenou poŠtou, kurýrní sluŽbou čijiným přepravcem na adresu zadavatele

neno ośobné podat na sekretariátu v pracovní dny v době od B:00 do 14:00' Zaokamżik podánĺ
nabídky je povażováno fyzické převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Nabĺdka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s oznaČením

,,VEŘEJNÁ 1AKAZKA" a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně čĺslem zakázky, adresou
äodavatele a musí být oznacena slovem ,,NEOTVĺRAT"' Pro přĺpad, Že se dodavatel rozhodne
obálku s nabídkou zabezpelit proti jejímu náhodnému poškození (např. při přepravě) dalŠím

ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový přĺpad povinnost dodavatele označit i takový

obal shodným způsobem jako obálku s nabídkou.

Zadavatel doporucuje, aby nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci (např. provázáním

nabídky provázkem-se zapečetěným volným koncem čijiným způsobem zajiŠtění), a aby byly z
důvodđ právní jistoty vŠechny listy nabídky vČetně příloh řádně ocíslovány vzestupnou číselnou
řadou.

obsah obálky' která nebude řádně označena, nebude zadavatelem povaŽován za nabÍdku na

veřejnou zakázku malého rozsahu, ale za jiné podání adresované zadavateli. Takové podání

nebúoe dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu

zadávacĺho řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.

Na nabídky podané po uplynutÍ lhůty pro podánĺ nabídek se pohlíŽĺ, jako by nebyly podány. Komise
takové nabiory neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele.

Nabídky nebuäou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu

zadávacího řízeni.

Nabídky, které budou poŠkozeny tak' Že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme jako jiné

podání'adresované zadavateli, nikolijako nabĺdku na veřejnou zakázku' Takové podání nebude

dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího
řízení. Zadavatel bude o uvedené skutecnosti dodavatele informovat.

Začaspodání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdrŽení zaviněné poštou, kunýrní

sluŽbou či jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny
pořadovým'eĺślem, datem a časem přijetí a budou zapsány do seznamu doruČených a přijatých

nabídek.

6. PožadavĘ na zplisob zpracování nabĺdkové ceny

Nabídková cena

ÚčastnÍk stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za nájem jednoho jednotkového mĺsta pro

provoz automatu za jeden kalendářnĺ měsíc, se zohledněním veškerých vlivů při provozování

celého předmětu plnění zakázky
Součástí ceny za nájem jednoho jednotkového místa budou náklady na energie a vodu.

Nabídková cena bude uvedena samostatně za kaŽdý nabízený typ prodejního automatu, tj.

nabídková cena za nápojový automat, nabĺdková cena za automat s občerstvením, přĺpadně další

typy.
Nabídková cena za plnění zakázky musí obsahovat všechny poloŽky a musí se jednat o cenu

koneČnou.
Nabídkovou cenu je moŽno překročit pouze v souvislosti se změnou platných daňových předpisů

týkajícĺch se DPH.

ffi Kroméříźská nemocnice a's'
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Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedenĺ celého předmětu
veřejné zakázky včetně vŠech nákladů souvisejĺcích'

Nabídkovou cenou se pro Účely zadávacího řízení rozumícelková cenaza celý předmětveřejné
zakázky uvedený v příloze č. 2 této výzvy'

Nabídková cena za provedenĺcelého předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle členění
obsaŽeného v návrhu smlouvy. Nabídková cena zde bude uvedena v české měně v členění na
cenu celkem bez DPH, výŠi DPH a cenu celkem včetně DPH. Celkovou nabídkovou cenu rovněŽ
dodavatel uvede do ,,Krycího listu nabídky'' ' Zadavatel neposkytuje zálohy.

Dodavatel odpovídá za to, Že jeho nabĺdka, a tedy nabídková cena, zahrnuje vŠechny práce'
dodávky a sluŽby vymezené v podmínkách výběrového řízení a v této výzvě, resp. nutné k
řádnému a včasnému provedení předmětu tétozakázky'

Zadavatel doporučuje uchazečům stanovit cenu s ohledem na veŠkeré náklady a zisk a přitom
zohlednit všechny okolnosti, které mohou mít vliv na výši ceny této nabĺdky.

Pokud dodavatel hodlá nabÍdnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přĺmo do
nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. pauŠálníčástkou za celou sluŽbu) není
přípustná.

Zadavatel je plátce DPH.

Nabídkovou cenu uvede uchazeč do krycího listu nabídky v české měně se zaokrouhlením na celé
Kč.

Podmínky překročení nabídkové ceny

PřekroČenĺ nabÍdkové ceny je moŽné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách,
zejména pak za předpokladu, Že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Před pokládaná hod nota veřej né zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 499 000 Kč bez
DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá $ 16 zákona' Dle výše předpokládané hodnoty
se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle $ 27 zákona, jĄíŽ zadänÍ dle $ 3'ĺ zákona
nepodléhá zadávacímu řízení dle tohoto zákona'

Zadavatel si vyhrazuje právo okamŽitě odstoupit od uzavřené smlouvy s dodavatelem v případě,
że dodavatel nebude odpovídajícím způsobem plnit kvalitu, sortiment a termíny dodávek. V tomto
případě můŽe zadavatel následně uzavřÍt smlouvu s uchazečem, který se umístil na druhém mÍstě
v této soutěŽi.

7. obchodní podmínĘ

Účastn ík poptávkovéh o ŕízení předloŽí zadavateli podepsaný návrh smlouvy.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka poptávkového
řizení, żn' Statutárním orgánem (dle výpisu oR) nebo osobou k tomu zmocněnou (na základě
plné moci)

- Návrh smlouvy předloŽený Účastníkem musí být v souladu s touto výzvou a nabídkou r]častnĺka,
s níŽ se účastnil zadávacÍho řízeni. V návrhu smlouvy budou zapracovány podmínky dle čl. 1 aŽ 3
této výzvy a další podmínky dle tohoto článku 7' této výzvy. Nedílnou součástí návrhu smlouvy
bude příloha č' 2 této výzvy. Návrh smlouvy, kde bude uvedena nabídková cena, bude předloŽen
v jednom vyhotovení. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále
jednat a vyŽadovatjeho Úpravu, doplnění nebo změnu.
- Kromě podstatných náleŽitostĺ stanovených občanským zákonĺkem musí předloŽený návrh
smlouvy obsahovat vŠechny náleŽitosti stanovené touto výzvou
- Návrh smlouvy musí obsahovat ustanovení, podle něhoŽ vztahy mezi smluvními stranami, které
nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídÍ občanským zákoníkem.

KroměříŹská nemocnice a.s'
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- PředloŽí-li úČastník jako součást smlouvy své vlastní obchodní, dodací, cenové nebo jiné obecné
podmÍnky dodávek, nesmí být tyto podmĺnky V rozporu se zákonem nebo s poŽadavky
vyplývaj ícím i ze zadáv acích podm ínek.
- Nájemce nainstaluje prodejní automaty na určená místa výhradně na své náklady, Design
instalovaného zařízenl musĺ svojĺ úrovní odpovĺdat významu mĺsta a podléhá schválení
zadavatelem.
- Nájemce se zaváŽe, Že bude pronajaté prostory uŽívat v rozsahu a k Účelu předmětu nájmu a
bude je udrŽovat v řádném stavu po celou dobu nájmu. Dále se zaváže, Že bude provádět předmět
smlouvy odborně a řádně, dle platných předpisů a norem.
- Nájemce je povinen zajistit splnění vŠech podmínek poŽární ochrany a dodrŽování předpisů
souvisejícÍch s provozem dle platných předpisů a norem.
- Učastník zodpovĺdá za dodrŻení interních bezpečnostnĺch, pożárnĺch a hygienických předpisů.

V obchodnĺch podmínkách dodavatel uvede zejména níŽe uvedené obchodní podmĺnky.

Záv aznost obchod ních podmínek

obchodnĺ podmínky vymezujĺ budoucí rámec smluvního vztahu. Nabĺdka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmínky av Žádné části nesmíobsahovat ustanovení, které by
bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

Platební podmínky

Nájemné za jednotlivé pronajaté plochy bude hrazeno v pravidelných měsíčních splátkách na
základě faktur, vystavených zadavatelem.

Splatnost faktur bude stanovena na 14 dnů

Úhrada platby a počátek pronájmu začne běŽet ode dne ukončení instalace.

Častxa za energie bude účtována paušálem podle následujícího klĺče:

- El' energie: Celková spotřeba vypoČtena dle spotřeb uvedených na štítku jednotlivých automatů
- bude brán provoz '1hod/denně, cena dle aktuální ceny el. energie dodavatele.

- Pitná voda: Automat na teplé nápoje - 15 litrů denně/1 automat, cena dle aktuální ceny
dodavatele.

Smluvní Úrok z prodlení za pozdní Úhradu faktury bude činit 0,05 % z dluŽné částky.

Na plnění nebude zadavatelem poskytována žádnázáloha.

Dodací a další podmínky

1' Doklady, veřejnoprávní rozhodnutí, osvědčenía atesty, které se vztahujík předmětu plněnĺ
veřejné zakázky, musí být součástí nabídky a v souladu s obecnými nákupními podmínkami.
JestliŽe někteý z dokladů byl vystaven zahraničním subjektem v jiném neŽ českém jazyce, je
účastník povinen předloŽit tento doklad v původním jazyce a přiloŽit k němu překlad (nemusíbýt
Úředně ověřený) do českého/slovenského jazyka.

2. V nabídce a v návrhu smlouvy uvede Účastnĺk délku záruční doby na přísluŠnou dodávku
tvořící předmět veřejné zakázky, a to v měsících od předání přísluŠné dodávky.

3. Při prodlenĺ s dodávkou předmětu plněníje účastník povinen zaplatit zadavateli smluvní
pokutu za prodleníve výši 5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH. Ustanovenĺo smluvní
pokutě je účastník povinen uvést v návrhu smĺouvy.

4' Ustanovení bodu 2, 3 a 4 je účastník povinen zařadit do návrhu smlouvy.

8. PoŽadavky na pro?,äzäni lcvalifikace

Základní kvallfikace

Kroměřĺžská nemocnice a.s'
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Účastník předloŽí podepsané čestné prohláŠenĺ o splnění základní způsobilosti ve smyslu $ 74
zákona č,' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
Zákon) dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 této výzvy, a to v originále nebo úředně ověřenou
kopii.

Profesní způsobilost (v obdobě $ 77 zákona)
Splněn í profesn í způsobi losti prokáŽe dodavatel, ktený předloŽ í :

a)výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán - alespoň v prosté kopiĺ, (dodavatel prokazuje splnění
poŽadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podánÍ nabĺdky).
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláŠtních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující přísluŠné
Živnostenské oprávnění Či licenci) - alespoň v prosté kopii.

Splněni základních kvalifikačních předpokladů a profesnĺch kvalifikaČních předpokladů lze taktéŽ
prokázatvýpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který však nesmí být k poslednímu
dni lhůty pro podánĺ nabídek starší neŽ 3 měsíce.

9. Posouzenía hodnocení nabídek

Nabĺdky, které budou předloŽeny ve lhůtě pro podání nabídek' budou úplné a v souladu s touto
výzvou budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a kvality výrobků:

40% - cena umístění 1 ks automatu (nájem pro KroměříŽskou nemocnicia.s.),
40% - kvalita sortimentu produktů z prodejních automatů (dodavatel rámcově popíŠe způsob

výroby, či přĺpravy, např. teplého nápoje, s uvedením ingrediencía jejich jednotlivými
gramáŽemi. Podle těchto ukazatelů bude provedeno hodnocení)

20%o - slevy pro zaměstnance (uvést v % mĺru zvýhodnění nákupu pro zaměstnance zadavatele)

Všichni Účastníci výběrového řízení budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni e-mailem'

í0. Další podmínky a ujednání

Dodavatelé berou na vědomí, Že vstupujĺ do veřejné zakázky vyhláŠené veřejným zadavatelem a
tento bude postupovat vsouladu se zákonem včetně ustanovení s 219' na základě kterého
zadavatel zveřejní uzavřenou smlouvu na profilu zadavatele resp. V registru smluv a do 3 měsíců
po skoncení plnění veřejné zakázky uvede na profil zadavatele skutečnou cenu zakázky.

Pokud dodavatel povaŽuje některá ustanovení smlouvy, která je součástĺ této výzvy, za obchodní
tajemstvĺ, součástí nabídky bude jeho prohláŠenĺ o existenci obchodního tajemství včetně
odůvodnění, na základě kterého zadavatelznečitelnĺ přísluŠná ustanovenĺsmlouvy.

Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhláŠením veřejného příslibu.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací ŕizenÍ zrušit s uvedením důvodu nebo odmítnout
vŠechny nabĺdky.

KaŽdý dodavatel nese své náklady spojené s Účastĺ v zadávacÍm řízení za vŠech okolností
samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávajÍ
u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízenĺ'

Zadav atel nepři pouŠtí varia nty nab ídek.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

Zadavatel nepoŽaduje, aby dodavatel k zajiŠtění svých povinností vyplývajících z Účasti v
zadávacím řízení poskytl jistotu.

KaŽ.dý dodavatel můŽe podat 1 nabídku.
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Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty.

Účastníci zhotoví a předloŽí nabídky na své vlastní náklady a nemají právo na Úhradu nákladů
spojených s účastí v zadáv acím řízení

PředloŽené nabídky se účastníkům nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnĺt podmínky pro zadání, dále výběrové řĺzení či jeho jednotlivé
části do podpisu smlouvy zruŠit' případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

Komunikace rozhodná pro tuto veřejnou zakázku probíhá prokazatelnou formou, za tu se povaŽuje
i komunikace elektronickou poŠtou (e-mailem) s doručenkou na elektronickou adresu zadavatele
(e-mail) a elektronickou adresu zadanou Účastníkem'

íí. Seznam přĺloh výlly
Nedílnou souČástí této výzvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Specifikace předmětu veřejné zakázky - Lokace jednotlivých objektů a poŽadavky
na umístění prodejních automatů

Příloha č. 3 - Cenová nabídka

Příloha č. 4 - Cestné prohláŠenío splněnízákladní kvalifikace

KroměříŽ 15'4.2019

Petr ř' MBA
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