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Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
v zadávacím řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(ZVZ), ale s dodržením zásad § 6 ZVZ. 

Číslo zakázky 
Název zakázky 

Druh zakázky/typ zadání 
(služba, dodávka nebo stavební práce/otevřená výzva nebo 
uzavřená výzva, kombinace obojího) 
Číselník NIPEZ, kódy CPV 
Datum vyhlášení výzvy k 
podání nabídek 
Re~istrační číslo projektu (platí pro grantové projekty) 
Název projektu (platí pro grantové projekty) 
Název I obchodní firma · 
zadavatele 
Sídlo zadavatele 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a e-
mailová adresa 
IČ zadavatele I DIČ zadavatele 
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon 
a e-mailová adresa 

Lhůta pro podání nabídek 
Místo podání nabídek 

Popis (specifikace) předmětu zakázky 

UZIS/003987 /2016 
Zajištění cateringových služeb na Konferenci DRG 
Restart 2016 
Služba 
Veřejná zakázka malého rozsahu - otevřená výzva 
Kód CPV 55520000-1 Zabezpečování stravovacích služeb 
(catering) 
13.9.2016 

Ustav zdravotnických informací a statistiky České 
republiky, organizační složka státu (dále jen ÚZIS ČR). 
Palackého náměstí 4. P. o: BOX 60, 128 01 Praha 2 
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 
ředitel 

IČ: 000 238 33 
JUDr. Richard Galuška, Právní oddělení 
Richard.Galuskaía),uzis.cz 
Telefon: +420 224 972 112 
20. 9. 2016 (do 9:30 hodin) 
Podatelna Ministerstva zdravotnictví (Palackého náměstí 4, 
Praha 2, 128 01)-přízemí budovy vlevo 
Úřední hodiny pro podání nabídek: 
Pondělí: 7:45 - 16:45 
Úterý: 7:45-15:30 
Středa: 7:45 - 16:45 
Čtvrtek: 7:45 - 15:30 
Pátek: 7:45 - 15:30 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 
K rukám: JUDr. Richarda Galušky 

Předmětem zakázky je zajištění cateringových služeb na Konferenci DRG Restart 2016. 

Specifikace: 
- požadujeme zajištění cateringových služeb ve dnech 9.-10.11.2016 v prostorách Kongresového centra Praha, a.s., 

včetně dopravy, servisu, mobiliáře, sezení 
předpokládaná účast 300-500 osob, žádáme o kalkulaci na 500 osob s tím, že počet účastníků bude upřesněn do 
konce října 2016 
pronájem gastro zázemí v KCP Praha činí 20.000,- bez DPH /den - hrazen cateringovou společností 
coffee breaky a oběd bude probíhat ve foyer 
večerní raut v sále ZOOM 

Termín konání: 9. 11. 2016 - 10. 11. 2016 

1 den: 9. 11. 2016 
- ranní coffee break ( káva, smetana, čaj, nealkoholické nápoje) 
- dopolední coffee break (káva, smetana, čaj, nealkoholické nápoje, sladký a slaný snack, ovoce) 
- oběd (předkrm, polévka, teplý bufet, zákusek - výběr minimálně ze dvou jídel) 
- odpolední coffee break (káva, smetana, čaj, nealkoholické nápoje, sladký a slaný snack) 
- večerní raut ( welcome drink, kanapky, studený a teplý bufet, salátový bar, pečivo, dezert, nealkoholické nápoje, 

víno, pivo) 



2 den: 10. 11. 2016 
- ranní coffee break (káva, smetana, čaj, nealkoholické nápoje) 
- dopolední coffee break (káva, smetana, čaj, nealkoholické nápoje, sladký a slaný snack, ovoce) 
- oběd (předkrm, polévka, teplý bufet, zákusek - výběr minimálně ze dvou jídel) 
- odpolední coffee break (káva, smetana, čaj, nealkoholické nápoje, sladký a slaný snack) 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH) Předpokládaná hodnota zakázky pro poskytnutí 
cateringových služeb je 800 000 Kč bez DPH. 

Lhůta dodání I časový harmonogram plnění j doba Doba plnění zakázky je ve stanoveném termínu 9. 11. - 10. 
trvání zakázky 11. 2016. 

Místo dodání I převzetí plnění zakázky 

Hodnotící kritéria 
Nabídková cena 100 % 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy je neprodleně po 
vyrozumění uchazeče o akceptaci nabídky (tj. v nejbližším 
termínu po otevření obálek s přijatými nabídkami). 

Catering bude v prostorách Kongresového centra Praha, a.s. 

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 

Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem prokáže dodavatel předložením prosté kopie 
následujících dokladů: 

a) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů k poslednímu dni, v němž mohou být nabídky podány, pokud je v něm 
zapsán, či výpis zjiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
Dodavatel předloží zadavateli nabídku, ve které bude dle požadavků zadavatele jasně specifikováno dodavatelem nabízené 
plnění a bude obsahovat všechny části požadované zadavatelem. Údaje, které uchazeč nabídne pro účely hodnocení nabídek, 
jsou pro dodavatele závazné i z hlediska následného plnění smlouvy. 

Součástí podané nabídky bude vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1), doklad, kterým uchazeč prokazuje splnění 
požadované specifikace. Vše podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude zpracována 
ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. 

Nabídkovou cenu bude možné překročit v průběhu plnění 
zakázky pouze v případě, že dojde ke změnám daňových 
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši 
nabídkové ceny. 
Cenu uveďte v českých korunách a to v následujícím 
členění: 

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH); 
vyčíslená DPH; 
nabídková cena včetně DPH. 

Uchazeč vyplní nabídkovou cenu na formuláři Krycí list 
nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy. 



Požadavek na zpracování nabídky a písemnou formu 
nabídky 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele 

Požadavek na jednu nabídku 

Informace o poskytování dodatečných informací 

Nabídka bude vyhotovena v tištěné formě, zadavatel 
vylučuje podání nabídky v elektronické podobě. 
Nabídka bude předložena v zalepené a neprůhledné obálce 
označené názvem a adresou zadavatele a s velkým nápisem 
„Veřejná zakázka - Zajištění cateringových služeb na 
Konferenci DRG Restart 2016" - NEOTVÍRAT. 

Nabídka musí být podepsaná uchazečem či osobou 
oprávněnou zastupovat uchazeče. 

Nabídka musí být doručena do podatelny zadavatele 
nejpozději do 20. 9. 2016 do 9:30 hodin. 

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku a pouze na celý 
předmět veřejné zakázky, pokud podá více nabídek 
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí 

zadavatel všechny tyto nabídky. Zadavatel nepřipouští 

varianty nabídky, nepřipouští ani podání nabídek na dílčí 
plnění. 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané 
zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení dotazu. 

Další požadavky na zpracování nabídky 
- Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do 

hodnocení nabídek. 
Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny. 
Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do 
hodnocení nabídek. 
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 
Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účasti ve výběrovém řízení. 
Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě 

neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek výběrového řízení. 
Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky. Zadavatel si 
vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. vyjasnit informace deklarované 
uchazeči v nabídkách. 
Uchazeč dodá vlastní návrh smlouvy 

Zadávací řízení se řídí Veřejná zakázka není zadávána podle ZVZ v souladu s ust. 
§ 12 odst. 3 a ve spojení s § 18 odst. 5) ZVZ. Zadavatel 
bude dodržovat zásady dle § 6 ZVZ a bude se chovat 
přiměřeně podle vybraných ustanovení ZVZ, například při 
objektivním stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky ve smyslu § 13 až § 16 ZVZ. 

Výběrové řízení na VZMR se dále řídí interními předpisy 
ÚZIS ČR. 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. 9. 2016 v 10:00 hodin a je neveřejné. 
Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím 
e-mailu. 



Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele V Praze dne f..3, 'J-20( b. 

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 

Přílohy: 

1. Krycí list nabídky 


