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VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU 
DLE ZÁKONA Č. 89/2012 – OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

 
k podání nabídky na službu 

„Provoz prodejních automatů na teplé a chlazené nealkoholické nápoje a doplňkový 
prodej v budově Ministerstva zdravotnictví“ 

 
Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na službu „Provoz prodejních automatů na teplé a 
chlazené nealkoholické nápoje a doplňkový prodej v budově Ministerstva zdravotnictví“. 

 
I. Odběratel  
 
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) 
Sídlo: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
IČO: 00024341 
Zástupce: Mgr. Andrea Češelská, ředitelka odboru hospodářské správy 
 
Kontaktní osoba ve věci poptávkového řízení: Marek Benda 
Telefon: 224972799, mobil: 725 056 732 
e-mail: marek.benda@mzcr.cz 
 
 
II. Vymezení plnění poptávkového řízení 
 
Předmětem poptávky je instalace a provoz prodejního automatu na teplé nealkoholické nápoje 
a prodejního automatu na doplňkový prodej včetně chlazených nealkoholických nápojů 
v budově MZ na výše uvedené adrese sídla. 
Celkový počet poptávaných prodejních automatů:  
 

▪ 1 ks prodejního automatu na teplé nápoje  
▪ 1 ks prodejního automatu na doplňkový prodej (bagety a cukrovinky) včetně 

chlazených nealkoholických nápojů 
 
Místo pro umístění dvou automatů je prostorově omezené šířkou, a to na 200 cm.  
 
Doplňkovým prodejem se rozumí prodej např. cukrovinek a občerstvení ve formě baget.  
 
 
Za pronájem plochy, na které budou prodejní automaty umístěny, bude odběratel účtovat 
částku 200,- Kč/ 1 měsíc / 1m2; přičemž jeden prodejní automat je kalkulován jako 1 m2 plochy. 
Za odběr elektrické energie bude odběratel účtovat částku dle skutečné spotřeby 
z instalovaných elektroměrů. Za odběr vody bude odběratel účtovat částku dle skutečné 
spotřeby z instalovaných vodoměrů. Tyto částky již budou zahrnovat příslušnou DPH. 
 
Ceny el. energie a vody k 30. 6. 2022. 

• Voda – 108,13 Kč vč. DPH / m3 

• El. energie – 5,83 vč. DPH / kWh 
 
Fakturace bude prováděna vždy zpětně za uplynulé čtvrtletí, a to v květnu za 1. Q., v srpnu za 
2. Q, v listopadu za 3. Q. a v únoru roku následujícího za 4. Q. 



 
Počet zaměstnanců MZ činí cca 450 osob. 
 
 
 
III. Doba a místo plnění  
 
Odběratel předpokládá uzavření smluvního vztahu s vítězem poptávkového řízení na dobu 
48 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Podpis smlouvy závisí na 
včasném dokončení poptávkového řízení. Předpokládaný začátek smluvního vztahu je 1. 1. 
2023. Místem plnění je sídlo odběratele na adrese Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2. 
 
IV. Požadavky odběratele  
 
Provozovatel ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků 

a) Kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
poptávkového řízení  

b) Kopii výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce 
c) Nabídku – příloha č. 1 této poptávky 
d) Návrh smlouvy podepsaný ze strany provozovatele. Návrh smlouvy musí 

obsahovat vyplněná žlutá pole „doplní uchazeč“. Provozovatel není oprávněn 
měnit obsah smlouvy jinak, než je ve smlouvě uvedeno (např. textem „doplní 
uchazeč“). Návrh smlouvy je přílohou č. 2 této poptávky.  

e) Minimálně 3 reference na provozování obdobné služby. Stačí uvést alespoň tři 
významné subjekty, pro které provozovatel poskytuje poptávanou službu, za 
posledních 5 let. 

f) Nabídka bude předložena v 1 originále a 1 x v elektronické podobě na přenosném 
flash disku (PDF).  

 
Odběratel předem vylučuje možnost variantního řešení nabídky.  
 
V. Způsob hodnocení a výběru nabídky: 
 
Odběratel si vybere tu nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, na základě předložených nabídek, 
a to v souladu s §1777 odst. 2, zákona č. 89/2012 občanský zákoník.  
 
 
VI. Požadavky na minimální obsah zaslané nabídky 
 
Provozovatel by měl v nabídce uvést veškeré informace, dle kterých se odběratel může 
rozhodnout o využití služeb od právě tohoto provozovatele. Tato nabídka bude zároveň tvořit 
přílohu smlouvy, proto bude považována za závaznou. Pro oznámení výběru nejvhodnější 
nabídky nezapomeňte uvést e-mailovou adresu pro komunikaci. Minimální obsah nabídky: 
 

• typy automatů, včetně technických parametrů (230V/380V, připojení na vodní řad/ 
zásobník apod), 

• splnění podmínek pro provoz dle ČSN 331600 ED.2. 

• rozměry automatů (výška, šířka, hloubka) 

• možnosti způsobu úhrady za zboží (hotovost, platební karta), 

• četnost pravidelného doplňování zaměstnancem provozovatele, 

• objemy v ml, typy kelímků a možnost víčkování u automatu na teplé nápoje, 

• seznam cukrovinek a občerstvení (pro představu odběratele), 

• průměrná cena teplých nápojů dle objemu, 

• průměrná cena baget a jejich váha v gramech, (salámové a masové) 



• průměrná cena cukrovinek, 

• průměrná cena chlazených nealkoholických nápojů a jejich objem v ml. 
 
 
VII. Lhůta pro podání nabídek 
 
Nabídka v českém jazyce musí být doručena na adresu odběratele do konce lhůty pro podání, 
tj. do 7. 12. 2022 do 14:00 hodin. Nabídky doručené po této lhůtě nelze zahrnout do 
poptávkového řízení. 
 
 
VIII. Zadávací lhůta 
 
Lhůta, kterou jsou provozovatelé nabídkami vázáni, činí 60 kalendářních dnů ode dne 
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
IX. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podávat  
 
Nabídky mohou provozovatelé doručit osobně do podatelny, která se nachází v sídle 
odběratele, v pracovních dnech od 8:00 do 15:45 hodin, a to v řádně uzavřené obálce, 
označené nápisem  
 

„Provoz prodejních automatů na teplé a chlazené nealkoholické nápoje a doplňkový 
prodej v budově Ministerstva zdravotnictví“ 

„NEOTVÍRAT“ 
 
a opatřené na uzavření razítkem či podpisem a na obálce zpáteční poštovní adresou 
provozovatele. Nabídky je též možné zaslat doporučeným dopisem označené výše uvedeným 
způsobem do sídla odběratele. Takto doručená obálka s nabídkou bude vložena do vnější 
doručovací obálky, která bude označena jako běžná poštovní zásilka. Nabídka musí být 
doručena odběrateli do skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
 
X. Oznámení vybrané nabídky 
Odběratel oznámí všem provozovatelům, kteří podali nabídky, přijetí nejvhodnější nabídky, a 
to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od podpisu rozhodnutí o přijetí nejvhodnější nabídky. 
Oznámení bude provedeno elektronickou poštou na e-mailové adresy provozovatelů, uvedené 
v jejich nabídce. 
 
XI. Práva odběratele 
 
Odběratel si vyhrazuje právo 
 

➢ odmítnout všechny předložené nabídky; 
➢ zrušit veřejnou soutěž bez uvedení důvodu; 
➢ nevracet podané nabídky; 
➢ změnit podmínky veřejné soutěže; 
➢ vyloučit z veřejné soutěže provozovatele, jehož nabídka nebude obsahovat podmínky 

stanovené v této veřejné soutěži; 
➢ vyžádat si od provozovatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené 

v nabídce; 
➢ odběratel předem vylučuje možnost variantního řešení nabídky; 
➢ odběratel vylučuje možnost opravy chyb vzniklých při vyhotovení nabídky; 
➢ provozovateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy s 

odběratelem; 



➢ výběrem nejvhodnější nabídky provozovateli nevzniká právní vztah, odběratel si 
vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění; 

➢ provozovatel nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí 
v poptávkovém řízení. 

 
 
 
 
XI.  Jednotné zpracování nabídky 
 
Návrh smlouvy i veškeré dokumenty a prohlášení obsažené v nabídce (s výjimkou případných 
originálů či úředně ověřených kopií dokladů) musí být podepsány osobou oprávněnou jednat 
jménem či za provozovatele (v takovém případě předloží provozovatel v nabídce originál nebo 
úředně ověřenou kopii plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu). Návrh smlouvy 
musí být předložen rovněž v elektronické podobě na nosiči dat (flash disk, ve formátu PDF). 
 
 
 
 
V Praze dne 15. 11. 2022 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
příloha č. 1 

 
Nabídka společnosti ……………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2  
Návrh smlouvy 


		2022-11-15T14:30:28+0100
	Marek Benda




