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Městské zřízení sociálních služeb, příspěvková organizace, 
Východní 621/16, 360 20 Karlovy Vary 

 

 

Výzva více zájemcům 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a 

služby 
 

Zadavatel: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace  
                    Sídlo: Východní 621/16, 360 20 Karlovy Vary  

                    IČ: 47701277, DIČ: CZ47701277  

                    Zastoupeno: MUDr. Petr Myšák MBA, ředitel organizace  

                    (dále jen „zadavatel“)      

                    Kontaktní osoba ve věcech tohoto zadávacího řízení: Ing. Petr Nový tel.602169953 

                    Email: technik@kv-mzss.cz  

 

 

vás tímto jakožto zájemce (uchazeče) vyzývá k za účelem realizace veřejné zakázky k podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 27, s ohledem na ustanovení 

§ 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 

výzva)  

 

1) Název veřejné zakázky  
 

Název veřejné zakázky: „Nákup drogistického zboží“  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky drogistického zboží včetně dopravy v období od 

26.8.2022 – 31.12.2022. 

Doba a místo plnění: 26.8.- 31.12.2022, Východní 621/16, Karlovy Vary 

Dodání do 48 hodin od objednání zboží na adresu zadavatele, případně přímo na jednotlivá 

střediska v Karlových Varech. 

 

2) Předpokládaná hodnota zakázky: 290 000,00 Kč bez DPH. 
 
 

 

3) Požadavky na prokázání kvalifikace: 
 

Dodavatel je povinen v rámci podání nabídky prokázat svoji základní způsobilost, a to 

výpisem z obchodního rejstříku ne starším 90 kalendářních dnů. Zadavatel požaduje, aby 

dodavatel předložil doklady k prokázání základní způsobilosti v prosté kopii. Budou 

akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů. 

 

4) Způsob hodnocení nabídek  
 

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti s dodržením požadovaného 
sortimentu v Poptávce drogistického zboží. Nabídková cena již musí obsahovat náklady na 

dopravu zboží. Při hodnocení nabídek bude přihlédnuto k dodržení požadovaného sortimentu.  

Náhrady za požadované druhy zboží nejsou přípustné. 
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5) Platební a obchodní podmínky 
 

Faktury budou vystaveny po dodání zboží, jehož přejímku zadavatel stvrdí svým podpisem na 

dodacím listě. Faktury budou míst splatnost 14 dní. 
 

 

6) Smlouva 
 

Návrh rámcové kupní smlouvy bude přílohou této Výzvy. Po vzájemném odsouhlasení obou 

smluvních stran bude smlouva podepsána. 

 
 

 

7)  Doba a způsob podání nabídky 
 

Způsob řazení nabídky: 

 

A. vyplněný krycí list nabídky 

B. Předložení požadavků na prokázání kvalifikace viz bod 3. 

C. Vlastní cenová nabídka vybraného sortimentu ( bez DPH, vyčíslení DPH a celková 

cena včetně DPH)  

D. Návrh rámcové smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

 

 

8) Lhůta a místo podání nabídky 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.8.2022 ve 12 hodin 

Místo: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace, 

Východní 621/16, 36020 Karlovy Vary 

 
Zadavatel požaduje, aby nabídky byly podány pouze v českém jazyce v písemné formě, 

podepsané oprávněnou osobou uchazeče, předloženy v jenom výtisku vytištěné 

nesmazatelnou formou, bez přepisů a korekcí zásadních informací. 

 

- Budou podány v uzavřené obálce na podatelně, opatřené přelepkami a razítkem 

uchazeče a zřetelně označené: Neotevírat – Nabídka „Nákup drogistického zboží“ 

 

- Nebo budou podány elektronicky na emailovou adresu: technik@kv-mzss.cz. Jako 

předmět bude uvedeno: Nákup drogistického zboží 
 

 

 
 

 

 

9) Termín a místo otevírání obálek s nabídkami 
 

mailto:technik@kv-mzss.cz
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Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25.8.2022, od. 9.00 h.  v budově MZSS, 

Východní 621/16, Karlovy Vary 

 

 
 

10) Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele: 
 

Rámcová kupní smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a jejím 

zveřejněním v registru smluv podle par. 2 odst.1 písm. d) zákona 340/2015 Sb. o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

povinným subjektem, který povinně zveřejňuje v registru smluv uzavřené soukromoprávní 

smlouvy. S účinností od 1.7.2017 Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění (§ 6. odst.1 

zákona č. 340/2015 Sb.) 

Zveřejnění této smlouvy dle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. zajistí zadavatel. 

Smlouva bude z tohoto důvodu zaslána i elektronicky ve tvaru Word a po úpravách 

převedena v PDF 
 

 

11) Práva zadavatele  
 

Zadavatel si vyhrazuje právo:  

 změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním prodloužením lhůty pro 

podání nabídek 

 nehodnotit nabídku, která nesplňuje podmínky této výzvy 

 nevracet uchazečům podané nabídky  

 zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení, a to i bez udání důvodu. 

 

 

 

 

                                                                                                             MUDr. Petr Myšák MBA 

                                                                                                                    ředitel organizace 

 

 

Zpracoval: Ing. Petr Nový 

V Karlových Varech 10.8.2022 

 

 

Přílohy:  
Příloha č.1: Krycí list nabídky - formulář  

Příloha č.2: Návrh kupní smlouvy 

Příloha č.3: Poptávka drogistického zboží 
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