VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K VEØEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY
ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ØÍZENÍ S NÁZVEM

Ultrazvukový pøístroj pro dìtské oddìlení
Pardubické nemocnice

Veøejná zakázka je zadávaná dle zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v platném znìní
(dále jen „zákon“).

Identifikaèní údaje zadavatele
Název
Právní
forma
Sídlo

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
akciová spoleènost
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Dne 25. 7. 2007 do Obchodního rejstøíku vedeného Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
275 20 536
CZ275 20 536

Zadavatel

Zapsána

Zastoupený

IÈ
DIÈ
Bankovní
280123725/0300
spojení
Ing. Františkem Lešundákem, místopøedsedou pøedstavenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., èlenem pøedstavenstva
eiefkcs
Kontaktní
Oddìlení veøejných zakázek
údaje
E-mail
verejne.zakazky@nempk.cz

ID datové schránky
Administrace
veøejné zakázky
Profil zadavatele

https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

Základní údaje o veøejné zakázce
Název veøejné zakázky
Režim veøejné zakázky
Druh veøejné zakázky
Pøedmìt veøejné zakázky
Adresa profilu zadavatele,
kde je zpøístupnìna zadávací
dokumentace a ostatní
informace pro dodavatele
Pøedpokládaná hodnota
Lhùta pro podání nabídek
Zpùsob podání nabídek

Ultrazvukový pøístroj pro dìtské oddìlení Pardubické nemocnice
Zjednodušené podlimitní øízení
Veøejná zakázka na dodávky
Dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu ultrazvukového
pøístroje pro dìtské oddìlení Pardubické nemocnice specifikovaného
v zadávací dokumentaci.
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
1 735 537,- Kè bez DPH
Lhùta pro podání nabídek konèí 17. 1. 2020 v 10:00 hodin.
Podání nabídek je možné pouze a výhradnì prostøednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.

PREAMUBULE
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek k veøejné
zakázce a spolu se všemi svými pøílohami pøedstavuje soubor dokumentù, údajù, požadavkù a technických
podmínek zadavatele.
Zadavatel nemùže vzít v úvahu žádnou výhradu úèastníka zadávacího øízení (dodavatele) k zadávacím
podmínkám tohoto zadávacího øízení obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv taková výhrada znamená
vyøazení nabídky a vylouèení úèastníka (dodavatele) ze zadávacího øízení. Podáním nabídky do tohoto
zadávacího øízení pøijímá a akceptuje dodavatel plnì a bez výhrad zadávací podmínky.
Kompletní zadávací dokumentace vèetnì pøíloh je uveøejnìna na profilu zadavatele, který umožòuje
neomezený dálkový pøístup a na kterém zadavatel uveøejòuje informace a dokumenty k této veøejné
zakázce.
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Klasifikace pøedmìtu plnìní veøejné zakázky dle CPV
Název
Diagnostické ultrazvukové pøístroje

2

CPV kód
33124120-2

Pøedmìt veøejné zakázky

Popis pøedmìtu plnìní veøejné zakázky
Pøedmìtem plnìní veøejné zakázky je dodávka ultrazvukového pøístroje pro dìtské oddìlení Pardubické
nemocnice v souladu s medicínským úèelem a s ostatními podmínkami této zadávací dokumentace a dle
technické specifikace uvedené v pøíloze è. 2 této zadávací dokumentace – Podrobnosti pøedmìtu veøejné
zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické øešení veøejné zakázky.
Zdravotnický prostøedek musí splòovat zákon è. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostøedcích, v platném
znìní.
Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plnì funkèního a kompletního zdravotnického
prostøedku vèetnì pøíslušenství èi technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi
právy nutnými k jeho øádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím vèetnì montáže, instalace,
uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostøedcích, v platném
znìní.
Plnìní pøedmìtu veøejné zakázky zahrnuje:
· zajištìní dopravy všech položek dodávky do místa plnìní,
· instalace všech položek dodávky v místì plnìní a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek
dodávky, napojení na zdroje, zejména pøipojení k místním elektrickým rozvodùm, k slaboproudým a
optickým rozvodùm, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynù, tepla, chladu
èi vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky poøizovaných pøístrojù podmínìna takovým
pøipojením)
· uvedení všech položek dodávky do plného provozu
o odzkoušení a ovìøení správné funkènosti, pøípadnì seøízení, pøedvedení plné funkènosti,
o provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonù a èinností nutných k tomu,
aby dodávka zaøízení mohla plnit sjednaný èi obvyklý úèel,
· dodání veškerých veøejnoprávních rozhodnutí a povolení potøebných pro uvedení všech položek
dodávky do plného provozu, splnìní všech závazných podmínek pøedepsaných platnou legislativou
k øádnému a nerušenému nakládání a užívání pøedmìtu plnìní pøíslušné èásti veøejné zakázky,
o Dodání návodu k použití v ÈJ.
o Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy vèetnì vyhotovení zápisu.
o Dodání oprávnìní školitele (od výrobce) k provádìní instruktáže.
o Dodání dokumentace prokazující oprávnìní k údržbì dodávaného zdravotnického
prostøedku.
o Splnìní všech ostatních závazných podmínek pøedepsaných platnou legislativou ve vztahu
k plnìní pøedmìtu veøejné zakázky.
o Doklad prokazující shodu (Prohlášení o shodì) v papírové i elektronické verzi.
· likvidace odpadu a obalù souvisejících s dodávkou a instalací pøedmìtu plnìní.

Pøedmìt plnìní veøejné zakázky dále zahrnuje záruku za jakost
Záruka za jakost spoèívá v tom, že dodané pøístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré èásti a jednotlivé
komponenty vèetnì pøíslušenství, budou po celou záruèní dobu zpùsobilé k použití pro obvyklý úèel nebo si
zachovají obvyklé vlastnosti.
Zadavatel požaduje min. záruèní lhùtu pro všechny pøístroje v délce 24 mìsícù. Záruèní servis pro záruku za
jakost obsahuje:
· bezplatné provádìní všech výrobcem požadovaných èi doporuèených úkonù bezpeènostnì
technických kontrol, validací, kalibrací, servisních a preventivních prohlídek v souladu zákonem è.
268/2014 Sb., o zdravotnických prostøedcích, v platném znìní a v záruèní dobì u ostatního zaøízení
bezplatné provádìní pravidelných revizí / prohlídek / validací / kalibrací / zkoušek dlouhodobé
stability/ servisních a preventivních prohlídek v požadovaném intervalu, pokud jsou pro správnou
funkci zaøízení výrobcem èi servisní organizací naøízeny nebo doporuèeny, vèetnì mìnìných
náhradních dílù a pøípadný update software, vše vèetnì vystavení protokolu, to vše po dobu záruky
bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.
· bezplatné záruèní opravy a odstranìní závad, které se vyskytnou v záruèní dobì. Záruèní doba se
prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemùže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá
prodávající.
· veškeré servisní èinnosti musí být provedeny v co nejkratším termínu kvalifikovanými pracovníky,
kteøí jsou vyškoleni výrobcem a vlastní certifikáty vydané výrobcem dle platných pøedpisù a norem,
· po provedení opravy nebo odstranìní závad u zdravotnické techniky pøi pravidelných servisních
úkonech poskytovatel servisních služeb dodá veškerá zejména veøejnoprávní rozhodnutí, povolení,
doklad prokazující shodu, zaškolení zdravotnického personálu vèetnì vyhotovení zápisu a ostatní
nezbytné doklady v souladu s platnou legislativou potøebné pro bezpeèné používání zdravotnické
techniky pøi poskytování zdravotní péèe.
· poskytovatel servisních služeb nese odpovìdnost v rámci pøedmìtu plnìní veøejné zakázky za øádné
provedení servisních služeb.
· v pøípadì škody zpùsobené tøetí osobì dodanou zdravotnickou technikou v dùsledku závady v
provedeném servisním úkonu nebo v provedené opravì dle objednávky opravy, hradí veškerou
škodu zpùsobenou tøetí osobì poskytovatel servisních služeb ze sjednaného pojištìní.
Veškeré požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v pøíloze è. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.
Záruèní servis pro záruku za jakost bude dodavatel provádìt bezplatnì.
Veškeré èinnosti ve vztahu k dodávce musí být provádìny v souladu s platnými právními pøedpisy ÈR a
technickými a jinými normami, vztahujícími se na pøedmìt veøejné zakázky z hlediska jeho charakteru a
zpùsobu užití.
Veøejná zakázka obsahuje následující položku:
Položka veøejné zakázky
Ultrazvukový pøístroj

Poèet kusù
1

3

Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky

Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky je 1 735 537,- Kè bez DPH.
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Místo a doba plnìní veøejné zakázky
Položka VZ

Místo plnìní

Termín plnìní

Ultrazvukový pøístroj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
pracovištì Pardubická nemocnice,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
dìtské oddìlení

nejpozdìji do 6 týdnù od
nabytí úèinnosti smlouvy

Dodavatel je povinen dodat pøedmìt plnìní do místa plnìní stanoveného zadavatelem.
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Prohlídka místa plnìní

Vzhledem k charakteru zakázky nebude zadavatel realizovat prohlídku místa plnìní.
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Komunikace – zpùsob podání nabídek, vysvìtlení zadávací dokumentace

Veškeré úkony v zadávacím øízení a veškerá komunikace, vèetnì žádostí o vysvìtlení zadávací dokumentace
probíhají elektronicky prostøednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu.
Písemná žádost o vysvìtlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doruèena nejpozdìji 7 pracovních
dnù pøed uplynutím lhùty pro podání nabídek.
Podání nabídek je možné pouze a výhradnì prostøednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html) vložením její elektronické podoby pøes odkaz
„Poslat nabídku“ na kartì této veøejné zakázky.
Dodavatel je povinen provést registraci v elektronickém nástroji.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK vèetnì informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na: https://zakazky.pardubickykraj.cz/manual.html
V pøípadì dotazù týkajících se technického nastavení je možné kontaktovat provozovatele elektronického
nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.
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Lhùta pro podání nabídek a požadavky na zpracování nabídky

Nabídky se podávají nejpozdìji do 17. 1. 2020 do 10:00 hod.
Otevírání nabídek probíhá bez pøítomnosti úèastníkù zadávacího øízení.

Obsah nabídky a doporuèené èlenìní nabídky

V nabídce musí být uvedeny identifikaèní údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikaèní
èíslo, osoba oprávnìná jednat jménem dodavatele, pøíp. osoba oprávnìná zastupovat dodavatele,
kontaktní adresa èi adresa pro doruèování písemností.
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v èeském jazyce (vèetnì pøekladu certifikátù,
technických listù apod.).
Nabídka musí obsahovat vyplnìný návrh smlouvy, který tvoøí pøílohu è. 3 této zadávací dokumentace
vèetnì vyplnìné pøílohy è. 1 Dílèí specifikace ceny.
Veškeré doklady èi prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány osobou
oprávnìnou jednat jménem nebo za dodavatele; v pøípadì podpisu jinou osobou musí být originál nebo
úøednì ovìøená kopie jejího zmocnìní doložena v nabídce.
Doporuèené èlenìní nabídky:
a) Titulní strana - název veøejné zakázky, identifikaèní údaje úèastníka zadávacího øízení.
b) Obsah
c) Krycí list nabídky - v krycím listu nabídky, jehož vzor je pøílohou è. 1 zadávací dokumentace, budou
uvedeny následující údaje: název veøejné zakázky, základní identifikaèní údaje zadavatele a dodavatele
(vèetnì osob zmocnìných k dalším jednáním), nabídková cena celkem za realizaci pøedmìtu plnìní v
Kè bez DPH, která je pøedmìtem hodnocení, sazba DPH (v %), výše DPH (v Kè), cena celkem v Kè
vèetnì DPH, datum a podpis osoby oprávnìné jednat jménem èi za dodavatele.
d) Doklady prokazující splnìní kvalifikace ve struktuøe uvedené v èl. 10 této zadávací dokumentace.
e) Prohlášení o shodì dodaného zboží se schválenými standardy v prosté kopii.
f) Závazný návrh smlouvy vèetnì vyplnìné pøílohy „Dílèí specifikace ceny“ dle pøílohy è. 3 této zadávací
dokumentace. Závazný návrh smlouvy pøedložený zadavatelem v pøíloze è. 3 této zadávací
dokumentace musí být dodavatelem plnì akceptován a doplnìn pouze ve vyznaèených místech.
Kromì vyznaèených míst nesmí dodavatel návrh smlouvy mìnit ani doplòovat.
g) Nabídka musí obsahovat specifikaci nabízeného plnìní, ze které bude vyplývat splnìní požadavkù
stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek, zejména ve vztahu k požadavkùm na
pøedmìt plnìní uvedený v pøíloze è. 2 této zadávací dokumentace Podrobnosti pøedmìtu veøejné
zakázky (technické podmínky) vèetnì technických listù, certifikátù apod. k doložení splnìní
technických požadavkù zadavatele.
h) Zadavatel požaduje, aby veškerá dokumentace dokládající splnìní technických požadavkù zadavatele
byla v èeském jazyce. Doklady, které jsou vydané v jiném než èeském jazyce, musí být dodavatelem
pøedloženy spolu s jejich pøekladem do èeského jazyka s výjimkou dokladù vydaných ve slovenském
jazyce.
Dodavatel vyplní pøílohu è. 2 Podrobnosti pøedmìtu veøejné zakázky (technické podmínky) a vloží do
nabídky.
Pokud podává nabídku více dodavatelù spoleènì (spoleèná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která
bude zmocnìna zastupovat tyto dodavatele pøi styku se zadavatelem v prùbìhu zadávacího øízení.
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Zadávací lhùta

Zadavatel nestanovuje zadávací lhùtu.
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Variantní nabídky

Zadavatel nepøipouští variantní nabídky.

10 Kvalifikace dodavatelù
10.1 Lhùta a zpùsob prokázání kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnìní kvalifikace ve lhùtì pro podání nabídek.
Dodavatel prokáže splnìní kvalifikaèních pøedpokladù v nabídce pøedložením èestného prohlášení, z jehož
obsahu je zøejmé, že splòuje všechny kvalifikaèní pøedpoklady požadované zadavatelem. Toto prohlášení
nesmí být starší než 90 dnù ke dni podáním nabídky. Èestné prohlášení o splnìní kvalifikace musí být
podepsáno osobou oprávnìnou jednat jménem èi za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba
odlišná od osoby oprávnìné jednat jménem dodavatele, musí být v nabídce pøedložena plná moc
v originále nebo v úøednì ovìøené kopii.
Zadavatel je oprávnìn pøed uzavøením smlouvy s vybraným dodavatelem požadovat pøedložení originálù
nebo ovìøených kopií dokladù prokazujících splnìní kvalifikace. Pøed uzavøením smlouvy si zadavatel od
vybraného dodavatele vždy vyžádá pøedložení originálù nebo ovìøených kopií dokladù o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím øízení pøedloženy.
Doklady prokazující splnìní základní zpùsobilosti a výpis z obchodního rejstøíku nesmìjí být starší 3
mìsícù pøede dnem podání nabídky.
Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikaèních pøedpokladù:
a) základní zpùsobilost podle § 74 zákona,
b) profesní zpùsobilost podle § 77 zákona
c) technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b).
10.2 Základní zpùsobilost
Základní zpùsobilost splòuje dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pøed zahájením zadávacího øízení pravomocnì odsouzen
pro trestný èin uvedený v pøíloze è. 3 zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek nebo obdobný
trestný èin podle právního øádu zemì sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepøihlíží,
b) nemá v Èeské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daòový nedoplatek,
c) nemá v Èeské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veøejné zdravotní pojištìní,
d) nemá v Èeské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti,

e) není v likvidaci, proti nìmuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vùèi nìmuž nebyla naøízena nucená
správa podle jiného právního pøedpisu nebo v obdobné situaci podle právního øádu zemì sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže splnìní základní zpùsobilosti pøedložením:
a) výpisu z evidence Rejstøíku trestù ve vztahu k bodu 10.2 písm. a) zadávací dokumentace. Je-li
dodavatelem právnická osoba, výpis z evidence Rejstøíku trestù doloží tato právnická osoba a zároveò každý
èlen statutárního orgánu. Je-li èlenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence
Rejstøíku trestù doloží:
· tato právnická osoba
· každý èlen statutárního orgánu této právnické osoby
· osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
b) potvrzení pøíslušného finanèního úøadu ve vztahu k bodu 10.2 písm. b) zadávací dokumentace,
c) písemného èestného prohlášení ve vztahu ke spotøební dani ve vztahu k bodu 10.2 písm. b) zadávací
dokumentace,
d) písemného èestného prohlášení ve vztahu k bodu 10.2 písm. c) zadávací dokumentace,
e) potvrzení pøíslušné okresní správy sociálního zabezpeèení ve vztahu k bodu 10.2 písm. d) zadávací
dokumentace,
f) výpisu z obchodního rejstøíku, nebo pøedložením písemného èestného prohlášení v pøípadì, že není v
obchodním rejstøíku zapsán, ve vztahu k bodu 10.2 písm. e) zadávací dokumentace.
Zadavatel bude od vybraného dodavatele pøed podpisem smlouvy požadovat k doložení základní
zpùsobilosti dle § 74 zákona pøedložení originálù nebo ovìøených kopií dokladù o splnìní základní
zpùsobilosti, pokud již nebyly v zadávacím øízení pøedloženy.
10.3 Profesní zpùsobilost
Dodavatel prokáže splnìní profesní zpùsobilosti pøedložením:
a) výpisu z obchodního rejstøíku, pokud je v nìm zapsán, èi výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstøíku nesmí být starší 3 mìsícù pøede dnem podání nabídky.
b) dokladu o oprávnìní k podnikání v rozsahu odpovídajícímu pøedmìtu veøejné zakázky, zejména
doklad prokazující pøíslušné živnostenské oprávnìní. Doklady o oprávnìní k podnikání musí
prokazatelnì pokrývat veškeré èinnosti, které jsou pøedmìtem plnìní veøejné zakázky.
Zadavatel bude od vybraného dodavatele pøed podpisem smlouvy požadovat k doložení profesní
zpùsobilosti dle § 77 zákona pøedložení originálù nebo ovìøených kopií dokladù o splnìní profesní
zpùsobilosti, pokud již nebyly v zadávacím øízení pøedloženy.
10.4 Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže splnìní technické kvalifikace doložením seznamu významných dodávek obdobného
charakteru realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky pøed zahájením zadávacího øízení. Dodavatel
prokáže splnìní technické kvalifikace pøedložením seznamu ve formì èestného prohlášení, z nìhož bude
patrné, že dodavatel v posledních tøech letech pøed zahájením zadávacího øízení realizoval nejménì 1
významnou dodávku obdobného charakteru v min. finanèním objemu 800 000,- Kè bez DPH. Seznam
významných dodávek bude obsahovat identifikaci objednatele/ù, cenu dodávky/ek a dobu plnìní.

10.5 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù, výpis ze seznamu certifikovaných dodavatelù,
jednotné evropské osvìdèení
Dodavatel mùže k prokázání kvalifikace pøedložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù dle § 228
zákona, který nahrazuje doklad prokazující základní zpùsobilost podle § 74 zákona a doklad prokazující
profesní zpùsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelù prokazuj splnìní kritérií profesní zpùsobilosti.
Dodavatel je oprávnìn prokázat splnìní zpùsobilosti a kvalifikace pøedložením certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelù dle § 234 zákona.
Dodavatel mùže vždy nahradit požadované doklady pro prokázání zpùsobilosti a kvalifikace jednotným
evropským osvìdèením pro veøejné zakázky podle § 87 zákona.
10.6 Prokázání splnìní kvalifikace prostøednictvím jiných osob
V pøípadì, že dodavatel bude prokazovat urèitou èást technické kvalifikace nebo profesní zpùsobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostøednictvím jiných osob, pøedloží
dodavatel zadavateli:
a) doklady prokazující splnìní profesní zpùsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnìní chybìjící èásti kvalifikace prostøednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnìní základní zpùsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnìní urèeného k plnìní veøejné zakázky nebo k poskytnutí vìcí
nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávnìn disponovat v rámci plnìní veøejné zakázky, a to alespoò v
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
10.7 Prokázání splnìní kvalifikace prostøednictvím poddodavatele
K prokázání urèité èásti kvalifikace dodavatele prostøednictvím poddodavatele úèastník zadávacího øízení
pøedloží:
a) doklady prokazující profesní zpùsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona poddodavatelù,
b) smlouvu uzavøenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnìní
urèeného k plnìní veøejné zakázky dodavatelem èi k poskytnutí vìcí èi práv, s nimiž bude dodavatel
oprávnìn disponovat v rámci plnìní veøejné zakázky, a to alespoò v rozsahu, v jakém poddodavatel
prokázal profesní zpùsobilost a technickou kvalifikaci.
10.8 Prokázání splnìní kvalifikace v pøípadì spoleèné úèasti dodavatelù
V pøípadì spoleèné úèasti dodavatelù prokazuje základní zpùsobilost a profesní zpùsobilost podle § 77 odst.
1 zákona každý dodavatel samostatnì.
10.9 Zmìny kvalifikace úèastníka zadávacího øízení
Pokud po pøedložení dokladù nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v prùbìhu zadávacího øízení ke zmìnì
kvalifikace úèastníka zadávacího øízení, je úèastník zadávacího øízení povinen tuto zmìnu zadavateli do 5
pracovních dnù oznámit a do 10 pracovních dnù od oznámení této zmìny pøedložit nové doklady nebo
prohlášení ke kvalifikaci.
Povinnost podle výše uvedeného úèastníku zadávacího øízení nevzniká, pokud je kvalifikace zmìnìna
takovým zpùsobem, že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splnìny,
b) nedošlo k ovlivnìní kritérií pro snížení poètu úèastníkù zadávacího øízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnìní kritérií hodnocení nabídek.
V pøípadì, že dodavatel nesplnil uvedenou povinnost, zadavatel jej bezodkladnì vylouèí ze zadávacího
øízení.
10.10 Dùsledek nesplnìní kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vylouèen z úèasti
v zadávacím øízení.

11 Zpùsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude pøedložena jako cena nejvýše pøípustná a bude èlenìna:
o
o
o
o

na nabídkovou cenu v Kè bez DPH za pøedmìt veøejné zakázky
sazbu DPH v %
výši DPH v Kè
cenu v Kè vèetnì DPH.

Nabídkovou cenu uvede dodavatel v krycím listu nabídky a souèasnì v návrhu smlouvy. Tato nabídková
cena je pøedmìtem hodnocení.
Dodavatel je povinen zpracovat nabídkovou cenu do tabulky Dílèí specifikace ceny, která je pøílohou è. 1
smlouvy a je povinen ocenit veškeré položky.
Nabídková cena za plnìní pøedmìtu veøejné zakázky musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné
pro plnìní pøedmìtu veøejné zakázky (dodávku pøedmìtu plnìní, dopravu do místa plnìní, služby spojené s
pøedmìtem plnìní, zaškolení – instruktáž, práce a ostatní náklady vzniklé v souvislosti s plnìním pøedmìtu
veøejné zakázky).
Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do nabídkové ceny.

12 Jistota
K zajištìní plnìní povinností dodavatele zadavatel nepožaduje jistotu.

13 Hodnotící kritéria a zpùsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem je dle ust. § 114 zákona o zadávání veøejných zakázek ekonomická výhodnost
nabídky, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Poøadí nabídek bude sestaveno podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místì bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním
místì pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Jako nejvhodnìjší bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH, která splní
veškeré požadavky zadavatele stanovené zákonem a zadávací dokumentací.

14 Další požadavky zadavatele
Úèastník pøedloží v nabídce pøíslušné doklady prokazující shodu požadovaných výrobkù s požadovanou
normou nebo technickým dokumentem v prosté kopii.
Zadavatel požaduje, aby mìl vybraný úèastník po celou dobu úèinnosti smlouvy sjednanou pojistnou
smlouvu, jejímž pøedmìtem je pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou kupujícímu a tøetím osobám s
limitem pojistného plnìní v minimální výši 2 000 000 Kè.
Úèastníci zadávacího øízení sami ponesou své náklady spojené s úèastí v zadávacím øízení.
Dodavatel je povinen ve své nabídce konkrétnì specifikovat èásti veøejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu èi více poddodavatelùm, a je povinen uvést identifikaèní údaje všech tìchto poddodavatelù.
Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminaèní prùbìh zadávacího øízení, zejména pak jednání, v jejichž dùsledku by mohlo dojít k narušení
soutìže mezi úèastníky zadávacího øízení v rámci veøejné zakázky.

15 Obchodní, platební a jiné podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou podrobnì uvedeny v pøiloženém závazném návrhu smlouvy v pøíloze
této zadávací dokumentace.
Návrh smlouvy, který je souèástí této zadávací dokumentace jako její pøíloha, musí být ze strany dodavatele
plnì akceptován a doplnìn pouze ve vyznaèených místech. Na všech urèených místech dodavatel doplní
návrh smlouvy vèetnì pøílohy è. 1 Dílèí specifikace ceny o pøíslušné údaje. Ostatní ustanovení návrhu
smlouvy nesmí být ze strany dodavatele zmìnìna èi doplnìna.
Lhùta splatnosti daòového dokladu/faktury je 30 kalendáøních dnù ode dne jejího prokazatelného doruèení
kupujícímu.
O pøedání a pøevzetí pøedmìtu plnìní veøejné zakázky sepíší smluvní strany pøedávací protokol, který
podepíší obì smluvní strany, nejpozdìji v poslední den doby plnìní.
Záruèní doba poskytnutá dodavatelem zaèíná ode dne podpisu protokolu a pøedání a pøevzetí zboží bez vad
obìma smluvními stranami nebo od odstranìní vad.
Realizace bezpeènostnì technických kontrol musí být provedena na základì objednávky kupujícího, to vždy
v øádném požadovaném termínu ze strany poskytovatele zdravotních služeb (kupujícího) tak, aby byly
dodrženy požadavky stanovené v ust. § 65 zákona è. 268/2014 Sb., tj. odborná údržba se provádí u
zdravotnického prostøedku s ohledem na jeho zatøídìní do rizikové tøídy, v rozsahu a èetnosti stanovené
výrobcem. Pokud výrobce nestanoví èetnost odborné údržby u zdravotnického prostøedku, který je pøipojen
ke zdroji elektrické energie, provádí se odborná údržba minimálnì každé 2 roky. Prodávající se zavazuje
zajistit provedení BTK vždy tak, aby bylo možno zdravotnické pøístroje bezpeènì a plynule používat pøi
poskytování zdravotní péèe, tedy aby byla dodržena lhùta pro jejich provedení stanovená výrobcem, tedy
aby nedošlo k prodlení. V pøípadì, že prodávající neprovede BTK vèas, je kupující oprávnìn úètovat smluvní
pokutu ve výši 5 000,- Kè za každý den prodlení a souèasnì uplatnit náhradu škody (ušlý zisk – vykázaná
péèe), která vznikne v souvislosti s nemožností používat zdravotnický prostøedek k poskytování zdravotních

služeb bez øádné BTK, ke kterému dojde na stranì prodávajícího z dùvodù vèasného nenastoupení na
provedení BTK.

16 Prohlášení dle zákona. è. 159/2006 Sb., o støetu zájmù
Dodavatel v nabídce pøedloží èestné prohlášení, že
· není obchodní spoleèností, ve které veøejný funkcionáø uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. è.
159/2006 Sb., o støetu zájmù, v platném znìní nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl pøedstavující
alespoò 25 % úèasti spoleèníka v obchodní spoleènosti a
· že neprokazuje svou kvalifikaci prostøednictvím osoby uvedené v pøedchozí odrážce.
Zadavatel nabízí vzor èestného prohlášení uvedený v pøíloze è. 4 zadávací dokumentace – „Èestné
prohlášení dodavatele o støetu zájmù“.

17 Další podmínky pro uzavøení smlouvy
Na výzvu zadavatele vybraný dodavatel pøed podpisem smlouvy pøedloží:
·

originály nebo ovìøené kopie dokladù o kvalifikaci vybraného dodavatele.

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavøení smlouvy
pøedložit:
a) identifikaèní údaje všech osob, které jsou jeho skuteèným majitelem podle zákona o nìkterých
opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; tìmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstøíku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionáøù,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. spoleèenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

18 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
a) právo zrušit zadávací øízení v souladu s § 127 zákona
b) právo na poskytnutí vysvìtlení zadávací dokumentace na základì žádosti dodavatele v souladu
s ust. § 98 zákona
c) právo na zmìnu nebo doplnìní zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona
d) právo odpovìdi na žádost o vysvìtlení zadávací dokumentace a další informace k veøejné zakázce
uveøejòovat na profilu zadavatele
e) právo na vysvìtlení nabídky v pøípadì nejasností v nabídce úèastníka zadávacího øízení
f) zadavatel si vyhrazuje právo ovìøit si informace poskytnuté úèastníkem zadávacího øízení u tøetích
osob a ten je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potøebnou souèinnost
g) právo vylouèit ze zadávacího øízení úèastníka zadávacího øízení, jehož nabídka nebude splòovat
podmínky stanovené v zadávací dokumentaci

