II. skupina VZMR dle Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ZADAVATEL:
SÍDLO:
IČO:
ID DATOVÉ SCHRÁNKY
PROFIL V E-ZAK:
ZASTOUPENÝ:
KONTAKTNÍ OSOBA
ZADAVATELE
V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ:

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
70890366
zzjbr3p
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html
Mgr. Jiřím Leščinským, ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje,
oprávněným k zadání veřejné zakázky dle čl. 10 bod 1) písm. a) Kompetenčního a
podpisového řádu Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje
Jméno, příjmení: Mgr. Ladislav Harvánek
e-mail: Ladislav.harvanek@plzensky-kraj.cz
tel.: +420 377 195 460
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Dodávka sportovního oblečení pro účastníky LODM 2021“
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zařazená do II. Skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných
zakázek, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Spisová značka:

ZN/937/ŠMS/20

Číslo jednací:

PK-ŠMS/10165/20

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

do 16. 12. 2020 do 13:00 hodin

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka sportovního oblečení pro účastníky Her X. LODM 2021 dle požadavků
uvedených ve výzvě.
TERMÍN PLNĚNÍ:

Do 18. 6. 2021

MÍSTO PLNĚNÍ:

Škroupova
1760/18, hodnota VZ za 325 990 000,- Kč bez DPH
Jižní Předměstí, 301 00 sad oblečení:
Plzeň

Předpokládaná

2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Základní způsobilost
Profesní způsobilost
3. TECHNICKÉ
PODMÍNKY A DALŠÍ
POŽADAVKY:

Prohlášení o splnění základní způsobilosti je součástí formuláře pro nabídku v příloze
Výzvy. Podpisem tohoto formuláře uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti.
Prohlášení o splnění profesní způsobilosti je součástí formuláře pro nabídku v příloze
Výzvy. Podpisem tohoto formuláře uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku sportovního oblečení pro
reprezentaci Plzeňského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021
konaných v Olomouckém kraji. Jedná se o dodávku přibližně 325 kompletních setů
oblečení, která bude specifikována v samostatné elektronické objednávce
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sportovního oblečení, kdy dodávka bude zahrnovat velikosti v rozmezí od dětské
velikosti 128 až po velikosti dospělé (3XL). Uchazeč musí být schopen dodat zboží dle
aktuálních potřeb zadavatele ve všech velikostech a množství stanoveném
zadavatelem.
Zadavatel si vymiňuje, že předpokládané množství kusů se může změnit. Garantované
minimální množství je stanoveno na 230 ks setů. Konkrétní plnění, tj. počty kusů
v jednotlivých velikostech, stanoví zadavatel následně v samostatné objednávce,
kterou se zadavatel zavazuje dodat uchazeči nejpozději do 5. 5. 2021. Plnění bude dle
potřeb zadavatele nejvýše do maximální hodnoty veřejné zakázky. Uchazeč se zavazuje
dodat zadavateli zboží dle objednávky nejpozději do 18. 6. 2021.
Jednotková cena za jeden kompletní set oblečení je závazná.
Set oblečení (6 kusů) musí tvořit jednotnou řadu se vzájemně sladěnými barevnými
prvky a jednotným designem. Preferována bude převaha modré barvy.
Pro jednu osobu bude obsahovat:
Varianta pánská (chlapecká):
1) Lehká funkční mikina - sportovní střih, celopropínací, se zapínacími kapsami a s
kapucí, funkční materiál, barevné provedení odpovídá barvě trika a kraťasů.
Dostupnost velikostí: 128 až 3XL
Na zadní straně mikiny bude v horní části natištěno logo Plzeňského kraje o
přibližné velikosti 8 x 20 cm, přičemž velikost loga bude přiměřená velikosti
s ohledem na estetiku a funkci oděvu. Na přední levé straně v horní části každé
mikiny bude natištěné logo Plzeňského kraje o přibližné velikosti 2 x 8 cm.
Barevné provedení log bude v barvách použitých na oblečení.
2) Kraťasy - provedené v barvě mikiny a trika, funkční materiál, sportovní střih,
s kapsami.
Dostupnost velikostí: 128 až 3XL
3) 2 kusy funkčních trik s krátkým rukávem – sportovní střih, nikoli polotriko,
funkční materiál, v oblasti podpaží odvětrávací prodyšná vrstva, barevné
provedení bude odpovídat barvě mikiny a kraťasů.
Na zadní straně každého trika bude v horní části natištěno logo Plzeňského kraje
o přibližné velikosti 8 x 20 cm, přičemž velikost loga bude přiměřená velikosti
s ohledem na estetiku a funkci oděvu. Na přední levé straně v horní části každého
trika bude natištěné logo Plzeňského kraje o přibližné velikosti 2 x 8 cm. Barevné
provedení log bude v barvách použitých na oblečení.
4) Dlouhé kalhoty – sportovní střih, funkční materiál, s dvěma kapsami, barevně
sladěné s mikinou a tričky (barevné provedení bude odpovídat výše popsaným
barevným provedením ostatních částí setu).
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Dostupnost velikostí: 128 až 3XL
5) Sportovní vak na záda – sportovní vak typu „gymsack“ na šňůru barevně sladěný
s ostatním oblečením.

Varianta dámská (dívčí):
1) Lehká funkční mikina - sportovní střih odpovídající dámskému provedení,
celopropínací se zapínacími kapsami a s kapucí, funkční materiál, barevné
provedení odpovídá barvě trika a kraťasů či krátké sukně a legín.
Dostupnost velikostí: 128 až 2XL
Na zadní straně mikiny bude v horní části natištěno logo Plzeňského kraje o
přibližné velikosti 8 x 20 cm, přičemž velikost loga bude přiměřená velikosti
s ohledem na estetiku a funkci oděvu. Na přední levé straně v horní části každé
mikiny bude natištěné logo Plzeňského kraje o přibližné velikosti 2 x 8 cm.
Barevné provedení log bude v barvách použitých na oblečení.
2) Krátká sukně s integrovanými šortkami - barevné provedení alespoň v jedné
z barev mikiny a trika, funkční materiál, sportovní střih.
Dostupnost velikostí: 128 až 2XL
nebo
Kraťasy - provedené v barvě mikiny a trika, funkční materiál, sportovní střih,
s kapsami
Dostupnost velikostí: 128 až 2XL
3) 2 kusy funkčních trik s krátkým rukávem – sportovní střih odpovídající
dámskému provedení, nikoli polotriko, funkční materiál, v oblasti podpaží
odvětrávací prodyšná vrstva, barevné provedení bude odpovídat barvě
mikiny a kraťasů či sukně. Na zadní straně každého trika bude v horní části
natištěno logo Plzeňského kraje o přibližné velikosti 8 x 20 cm, přičemž
velikost loga bude přiměřená velikosti s ohledem na estetiku a funkci oděvu.
Na přední levé straně v horní části každého trika bude natištěné logo
Plzeňského kraje o přibližné velikosti 2 x 8 cm. Barevné zpracování log bude
v barvách použitých na oblečení.
Dostupnost velikostí: 128 až 2XL
4) Dlouhé legíny - funkční materiál, barevně sladěné s mikinou a tričky (barevné
provedení bude odpovídat výše popsaným barevným provedením ostatních částí
setu).
Dostupnost velikostí: 128 až 2XL
nebo
Dlouhé kalhoty – sportovní střih, funkční materiál, s dvěma kapsami, barevné
provedení bude odpovídat výše popsaným barevným provedením ostatních
částí setu.
Dostupnost velikostí: 128 až 2XL
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5) Sportovní vak na záda – sportovní vak typu „gymsack“ na šňůru barevně
sladěný s ostatním oblečením

Set oblečení v dámské variantě tedy bude obsahovat v budoucí objednávce
jednu z kombinací popsaných v bodech 2 a 4, a to v závislosti na požadavcích
účastnic LODM 2021.
4. ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKOVÉ CENY:
1.
2.
3.

3.
4.

5.
6.

5. OBCHODNÍ
7. A
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uchazeč doplní nabídkovou cenu do podepsaného formuláře pro nabídku v příloze
Výzvy.
1. Manipulační náklady (obal a doprava dodávky na adresu sídla kupujícího)
včetně nákladů na provedení veřejné zakázky jsou započteny v ceně.
2. S vítězným uchazečem bude uzavřena písemná kupní smlouva. Návrh smlouvy
je přílohou zadávací dokumentace. Kupující je povinen uhradit cenu předmětu
plnění dodávky na základě faktury. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů
ode dne doručení na adresu kupujícího. Faktura musí splňovat náležitosti
stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Fakturace poskytnuté dodávky proběhne po ukončení celé dodávky na základě
předloženého daňového dokladu (faktury), a to po převzetí předmětu veřejné
zakázky. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný kupujícím. Doba
splatnosti daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode
dne doručení daňového dokladu kupujícímu.
4. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně
odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a
daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
číslo dokladu,
den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a
variabilní symbol,
účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
název a označení části předmětu platby,
důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
kopie vzájemně odsouhlasených dodávek.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která obsahuje jiné
cenové údaje, než které byly sjednány v kupní smlouvě. Prodávající je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne
doručení faktury nově vyhotovené.

15.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.

33.
34.

7. Platby budou probíhat výhradně v Kč bezhotovostním převodem na základě
daňového dokladu.
8. Právo fakturace vzniká dnem předání předmětu této smlouvy.
9. Náklady na přepravu předmětu smlouvy a případné pojištění hradí prodávající.
10. Vlastnické právo k předmětu smlouvy kupující nabývá převzetím plnění
dodávky.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání sjednané částky z účtu
kupujícího.
12. Prodávající splní svoji povinnost dodáním předmětné dodávky (všech setů
oblečení s potisknutým logem Plzeňského kraje, jejichž počet bude přesně
specifikován v objednávce kupujícího) v souladu s podmínkami této smlouvy a
jeho předáním kupujícímu.
13. Prodávající je povinen splnit podmínku, že disponuje odběrným místem
v katastrálním území města Plzně, ve kterém lze vyzkoušet velikostní vzorky,
zkompletovat zboží do jednotlivých setů a rozdělit podle sportů tak, aby
v provozovně bylo možné odebrat dodané zboží.
14. Dodavatel se zaručuje, že dodané oblečení je z víceleté modelové řady a bude
dostupné do roku 2023 z důvodu případného zrušení LODM 2021, využití již
dodaného oblečení pro LODM 2023 a možného dokoupení chybějících setů.
15. Kupující prohlašuje, že převezme pouze kompletní dodávku, bez zjevných vad
a nedodělků. V opačném případě si kupující vyhrazuje právo převzetí dodávky
odmítnout, bez nároku na navýšení ceny dodávky.
14. Prodávající prohlašuje, že zboží má vlastnosti zabezpečující jeho řádné
užívání, je bez vad faktických i právních Prodávající poskytuje na zboží záruku v
délce minimálně 24 měsíců, která běží ode dne předání a převzetí zboží
potvrzeném na předávacím protokolu. Prodávající zárukou přejímá zejména
závazek, že zboží je funkční, má vlastnosti požadované kupujícím, dodržuje obsah
technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Záruka se nevztahuje
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba neběží po
dobu, po kterou kupující nemůže užívat věc pro její vady, za které odpovídá
prodávající. Prodávající může na jednotlivé zboží poskytnout svým písemným
prohlášením i delší záruční dobu.

35.

15. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající
ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo
prodávající kupujícího ujistil, že věc nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže
nepravdivým.

36.

16. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z vadného plnění a záruky.

37.

17. Uplatněním práv z vadného plnění není dotčeno právo na náhradu škody.
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38.

39.
40.

41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.

Pokud má předmět dodávky vady, je kupující oprávněn předmět dodávky
reklamovat. Prodávající je povinen v tomto případě dodat do 5 pracovních dnů
sportovní oblečení v požadovaném množství a kvalitě.
18. V případě prodlení kupujícího s placením ceny předmětu smlouvy v termínech
a výši dle čl. III., je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení maximálně však do výše 100% ceny tohoto
zboží.
19. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 1 smlouvy, to je nedodání
konkrétního počtu kusů v požadovaných velikostech včetně zpracování loga
v termínu stanoveném kupujícím, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 0,05 % za každý den prodlení ode dne dodání požadovaného zboží,
maximálně však do výše 100% ceny tohoto zboží. Porušení povinnosti bude
sděleno prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu.
20. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze
vymáhat samostatně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost splnit
závazek a není tím dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody v plném
rozsahu, která nesplněním povinnosti vznikla.
21. Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do jednoho
měsíce od doručení vyúčtování.
22. Dodavatel se zavazuje, že s ostatními kraji zajišťujícími výpravy na Hry X. letní
olympiády dětí a mládeže 2021 nebude realizovat obdobnou barevnou kombinaci
oblečení účastníků olympiády.

49.
Uchazeč může podat nabídku v elektronické nebo listinné podobě. Součástí nabídky je
však doručení vzorků jednotlivých kusů oblečení, uvedených v bodě 3 a to pro dámskou
variantu ve velikosti M a pánskou variantu ve velikosti L. Uchazeč je povinen předložit
vzorky v těch barevných kombinacích, ve kterých bude skutečně oblečení dodávat.

6. NABÍDKA:

Náhrada vzorků v jiných barevných kombinacích nežli v budoucí dodávce není možná.
Elektronická nabídka: uchazeč ji zašle ve lhůtě pro podání nabídek na e-mail kontaktní
osoby nebo do datové schránky zadavatele. Zpráva bude označena jako nabídka na
veřejnou zakázku.
Listinná nabídka: uchazeč ji ve lhůtě pro podání nabídek doručí v uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky a adresou uchazeče, a to na adresu zadavatele
Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
úřední hodiny podatelny pro osobní podání:
pondělí: 8 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
středa: 11 – 16 hod.
Obálka bude označena dovětkem „Neotevírat – výběrové řízení“
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Náležitosti nabídky: Vyplněný a podepsaný formulář pro nabídku, který je přílohou
Výzvy. Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je celková sladěnost setu, využití
nejvhodnějších sportovních materiálů pro sportovní příležitost a estetičnost setu
s přihlédnutím k nabídkové ceně.
Zadavatel použije hodnotící kritérium „ekonomické výhodnosti nabídky“, které
obsahuje tato dílčí hodnotící kritéria:
a) kritérium nejnižší nabídková cena bez DPH – váha 50 %
b) kritérium estetickofunkční - kvalita nabízeného setu oblečení - estetické,
funkční a ostatní vlastnosti - kvalita zpracování, použité materiály, barevná a
materiálová sladěnost celého setu, střih apod. – váha 50 %

Způsob hodnocení nabídky


nejnižší nabídková cena bude posuzována jako nejnižší celková cena
za předmět plnění bez DPH za jeden set oblečení. Cena všech
předložených nabídek bude potom vzájemně porovnávána
(hodnocena) podle vzorce:

hodnota nejnižší ceny (Kč)
Hodnocení ceny = 100 x --------------------------------------------- x váha vyjádřená %
cena hodnocené nabídky (Kč)

7. HODNOCENÍ:


V estetickofunkčním kritériu bude posuzována funkčnost ošacení a
jeho estetické provedení. Kvalita nabízeného setu oblečení bude
hodnocena na základě vzorků předložených uchazečem v nabídce a
podrobného popisu každého kusu oblečení dle bodu 3 této zadávací
dokumentace, jenž je součástí setu. Oblečení bude hodnoceno
z hlediska vlastností, kvality zpracování, použitých materiálů, barevné a
materiálové sladěnosti celého setu, střih.
Z hlediska funkčnosti použitého materiálu dosáhnou max. hodnoty 50
bodů nabídky, které budou mít vysoké hodnoty vlastností jako je:
funkčnost materiálu, použití materiálu neomezující pohyb a vhodně
kopírující tělo. Mikina by měla mít kapsy a kapuci, rukávy by měly
obsahovat možnost přilehnutí v zápěstí. U kalhot bude opět hodnocena
kvalita materiálu a provedení sportovního střihu. U kraťasů a sukně
bude hodnocena kvalita materiálu, vhodnost střihu, provedení kapes.
U sportovního vaku bude posuzována kvalita materiálu. U trik bude
posuzován střih, kvalita materiálu, a prodyšnost.
Z hlediska estetického dosáhnou max. hodnoty 50 bodů soupravy
ošacení, které budou barevně sladěny, jedná se o odstíny modré barvy
s případným doplněním jiných vhodných barev. Důraz bude kladen na
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II. skupina VZMR dle Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek
estetičnost soupravy, sladěnost, nápaditost střihu a
zpracování.

barevné

Hodnocen bude set jako celek, přičemž hodnotitel vezme v úvahu
provedení jeho jednotlivých částí.
Estetickofunkční kritérium pro každou předloženou nabídku bude
hodnoceno zvlášť v hodnotové škále 1 – 100, přičemž nejvyšší kvalita
odpovídá hodnotě 100.
Celkově ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se stane ta nabídka, která dosáhne
nejvyššího bodového součtu v souhrnu za obě dílčí kritéria. Pro účely hodnocení bude
použita celková cena plnění za 1 kus kompletního setu oblečení dle bodu 3 této
zadávací dokumentace.

8. DALŠÍ INFORMACE:

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) poptávkové řízení na veřejnou zakázku zrušit z jakéhokoli důvodu, i bez udání
důvodu,
b) zrušit veřejnou zakázku a odstoupit od smlouvy bez náhrady škody v případě,
že dojde ke zrušení LODM 2021 z důvodu špatné epidemiologické situace,
nejpozději do 5. 5. 2021,
c) na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro
podání nabídek,
d) nevracet uchazečům podané nabídky, poskytnuté vzorky budou vráceny,
e) ověřit či vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že znění podepsané smlouvy bude uveřejněno
v registru smluv.
Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o
poptávkovém řízení.
Zadavatel připouští variantní nabídky.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Výzvy - Formulář pro nabídku
Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

V Plzni dne 2. 12. 2020

Za zadavatele:

Mgr. Jiří Leščinský
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
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