Zadavatel: Městská nemocnice v Odrách, p. o., Nadační 375/1, 742 35 Odry, IČO: 66183596

Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zakázku malého rozsahu
Název zakázky

Praní, žehlení a čištění prádla

Městská nemocnice v Odrách se sídlem Nadační 375, 742 35 Odry, IČO: 66183596,
Identifikační a kontaktní
DIČ: CZ66183596, zastoupená Ing. Martinem Šmausem, ředitelem
údaje zadavatele
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pavelková, kontaktní telefon 556 778 176, kontaktní email: jana.pavelkova@nemocniceodry.cz. Pořadové číslo zakázky: VZMR/03/2022.
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Druh zakázky
Režim zakázky

Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen
VZMR) ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen ZZVZ nebo zákon). Nejedná se o zadávací řízení dle
zákona, ustanovení zákona jsou použita pouze podpůrně.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účel této VZMR
označovány jako „účastníci výběrového řízení“ nebo „uchazeči“, Městská
nemocnice v Odrách, příspěvková organizace vyhlašující zadání této VZMR je
označována jako „zadavatel“.

Předmět zakázky

Údaje o přístupu k ZD

Lhůta pro podání nabídek
Místo pro podání nabídek

Údaje
o
kritériích

hodnotících

Zajištění služeb: Praní, žehlení a čištění personálního a pacientského prádla dle
potřeb zadavatele. Podrobná specifikace je uvedena v návrhu smlouvy (příloha č. 3)
a v příloze č. 4 zadávací dokumentace (dále jen ZD).
Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude po celou dobu pro podání nabídek
uveřejněnana profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_412.html.
Na profilu zadavatele je přístup k zadávací dokumentaci zajištěn formou
neomezeného dálkového přístupu nonstop 24 hodin denně až do vypršení lhůty pro
podání nabídek, a to na příslušném internetovém odkazu.
Lhůta pro doručení nabídek vč. všech náležitostí je do 19.9.2022 do 14:00 hodin.
Písemné nabídky budou přijímány v zalepené obálce (doručení nabídek osobně
nebo poštou)označené „NEOTEVÍRAT NABÍDKA – Praní, žehlení a čištění
prádla“názvem a adresou dodavatele a zadavatele.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická
výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle
nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH – váha 100 %.
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Zadavatel: Městská nemocnice v Odrách, p. o., Nadační 375/1, 742 35 Odry, IČO: 66183596

Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zakázku malého rozsahu
Jiné požadavky zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli před uzavřením smlouvy,
na plnění zakázky
odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné uchazečem v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka
výběrového řízení z účasti ve výběrovém řízení nebo oznámení o výběru dodavatele
jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za
doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto výběrovém řízení, všechnyvýdaje
spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč, a nabídky doručené
v termínu pro podání nabídek nevrací.
Uchazeč podá nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, nabídky týkající se pouze
části požadovaného plnění nebudou hodnoceny.
Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve smyslu §219 zákona a dle §2 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), může být zadavatel
povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy,
včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně
uhrazené ceny za plnění smlouvy.
V Odrách dne 02.09.2022
Ing. Martin Šmaus, ředitel

Ing. Martin
Šmaus

Podepsal Ing. Martin Šmaus
DN: cn=Ing. Martin Šmaus, c=CZ,
o=Městská nemocnice v Odrách,
příspěvková organizace, ou=82453,
email=martin.smaus@nemocniceodry.cz
Datum: 2022.09.02 09:25:20 +02'00'

2

