Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávky
„Dodávka pacientského a ložního prádla“
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)
1. Informace o zadavateli
Název:
Právní forma:
Sídlo:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
akciová společnost
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Dne 25. 7. 2007 do Obchodního rejstříku vedeného Krajským
Zapsána:
Zadavatel:
soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2629
IČ:
275 20 536
DIČ:
CZ275 20 536
Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní spojení:
280123725/0300
MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva
Zastoupený:
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva
ID datové schránky: eiefkcs
Společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. je zdravotnickým zařízením poskytujícím základní,
specializovanou a superspecializovanou péči.
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Dodávka pacientského a ložního prádla
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:
Dodávky
Rozdělení na části:
Veřejná zakázka není rozdělena na části
Profil zadavatele:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
Systémové číslo veřejné zakázky:
P19V00000062
Místo přístupu k zadávací dokumentaci:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001821
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek položek předmětu veřejné zakázky pacientského a ložního prádla, jehož položky jsou uvedeny v Tabulce č. 1 – „Položky předmětu plnění veřejné
zakázky, předpokládané ceny položek, předpokládaná spotřeba položek za 2 roky“ s požadovanými
vlastnostmi specifikovanými v Příloze ZD č. 2 – „Technické podmínky vlastnosti a požadavky“ a dle smluvních
podmínek stanovených v závazném návrhu kupní smlouvy v Příloze č. - „Závazný návrh kupní smlouvy“
s přílohami - Příloha KS č. 1 –„Technické podmínky vlastnosti a požadavky kupujícího“, Příloha KS č. 2 –
„Materiálové listy“, Příloha KS č. 3 – „Logo plnobarevné“, Příloha KS č. 4 – „Logo potisk“ a Příloha KS č. 5 „Dílčí specifikace ceny“ (dále jen „prádlo“), a to po dobu 2 roků na základě aktuálních potřeb jednotlivých
pracovišť zadavatele.
3. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a k ostatním informacím pro dodavatele
Zadávací dokumentace včetně příloh a ostatních informací je zdarma a bez omezení uveřejněna na profilu
zadavatele.
4. Lhůta pro podání nabídek a vzorků
Lhůta pro podání nabídek a vzorků: nejpozději do 22. 2. 2019 do 10:00 hod.
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Podrobnosti uvedeny v zadávací dokumentaci a aktuální informace jsou uveřejňovány na profilu
zadavatele.
5. Způsob podání nabídek a vzorků včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány
Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, způsob podání nabídek a dodání vzorků
je uveden v zadávací dokumentaci. Nabídky musí být podány v českém jazyce.
6. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatele včetně požadovaných dokladů je uveden v zadávací
dokumentaci.
7. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH,
podrobnosti uvedeny v zadávací dokumentaci.

V Pardubicích dne: 6. 2. 2019

Odbor investic a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
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