Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví
IČ: 00190560

VÝZVA
k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace
dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“
nebo „zákon“)
Evidenční číslo zakázky: LDN 004/2022VZPOD
Zadavatel - Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví tímto vyzývá k podání nabídky na
podlimitní veřejnou zakázku

"Dodávka zdravotnických lůžek s příslušenstvím“

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Právní forma:

Příspěvková organizace

Sídlo:

Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví

IČ:

00190560

Zastoupen:

Mgr. Bc. Jana Tomšů, ředitelka

Kontaktní osoba: Bc. Hana Jarošová
Tel:

+420 469 779 704

e-mail:

hanajarosova@ldn-rybitvi.cz

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka č. 710
Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1930.html
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
2.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 18 ks zdravotnických lůžek, matrací
a stolků s dalším příslušenstvím v souladu s technickými podmínkami a ostatními
požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci.
Jedná se o dodávku nových, nerepasovaných, nepoužitých plně funkčních a
kompletních zdravotnických prostředků včetně příslušenství či technologií v nejvyšší
Recepce tel: 469 779 705, Příjem: 466 680 127, fax: 466 680 326, e-mail: info@ldn-rybitvi.cz,
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice, č. účtu 32731561/0100

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví
IČ: 00190560
jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a
nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně odborné montáže, instalace,
uvedení do plného provozu a včetně instruktáže personálu podle zákona
o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
 zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
 instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž
 uvedení všech položek dodávky do plného provozu
 dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro
uvedení všech položek dodávky do plného provozu, splnění všech závazných
podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému
nakládání a užívání předmětu plnění veřejné zakázky,
-

dodání návodu k použití v ČJ,

-

předávací protokol,

-

provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,

-

dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provedení instruktáže,

-

dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného
zdravotnického prostředku,

-

doklad

prokazující

shodu

(Prohlášení

o

shodě)

v papírové

i

elektronické verzi,
-

v záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či
doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace,
kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.)

 likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu
plnění.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Hlavní předmět:

CPV - 33192100-3 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
CPV - 33192130-2 Lůžka s motorovým pohonem

2.3 Záruka za jakost
Předmět plnění zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá
v tom, že dodané zdravotnické vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé
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komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití
pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.
Zadavatel požaduje záruční dobu v délce minimálně 36 měsíců ode dne úplného
a řádného dodání předmětu plnění.
3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 1 950 000,- Kč bez DPH.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění: 6 týdnů, počínající dnem účinnosti smlouvy
Místo plnění veřejné zakázky:
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví
5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 5. 10. 2022 do 10:00 hod.
Zadavatel dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a 107 odst. 1 ZZVZ stanovil pouze
elektronickou formu nabídek.
Nabídky se podávají prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1930.html) vložením její elektronické
podoby přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky,
zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Pro
komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a podání nabídky je
dodavatel či účastník řízení povinen provést registraci v elektronickém nástroji.
Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu
appletu elektronického podpisu.
V případě

jakýchkoliv

otázek

týkajících

se

technického

nastavení

kontaktujte

provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.
Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá bez přítomnosti účastníků zadávacího
řízení.
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6. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
6.1 Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce:
Podle § 53 odst. 4 ZZVZ dodavatel prokáže splnění veškerých kvalifikačních
předpokladů pro účely podání nabídky předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích.
Dodavatel může doklady nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé,
že splňuje zadavatelem níže požadované kvalifikační předpoklady (6.3 – 6.4) nebo
jednotným evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ.
Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné
prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 této výzvy.
6.2 Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené pod bodem 6.3 – 6.4
budou v originále nebo úředně ověřené kopii v elektronické podobě dle § 122 odst.
3 ZZVZ zadavatelem požadovány pouze po vybraném dodavateli před podpisem
smlouvy; tím není dotčeno právo zadavatele požadovat originály dokladů postupem
podle § 53 odst. 4 ZZVZ.
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.
6.3 Základní způsobilost:
Dodavatel prokazuje základní způsobilost v rozsahu dle § 74 odst. 1 písm. a) až e)
ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.
Je-li dodavatelem právnická osoba, prokazuje splnění požadavku podle § 74 odst. 1
písm. a) ZZVZ v rozsahu stanoveném § 74 odst. 2 ZZVZ
Je-li dodavatelem pobočka závodu, prokazuje splnění požadavku podle § 74 odst. 1
písm. a) ZZVZ v rozsahu stanoveném § 74 odst. 3 ZZVZ.
Dodavatel tak předloží:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (pro každou právnickou i fyzickou osobu, u
které to ZZVZ vyžaduje) ve vztahu k písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k
písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d),
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f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e).
6.4 Profesní způsobilost:
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a)
ZZVZ. Dodavatel předloží:
 k odst. 1: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 k odst. 2 písm. a): doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky - živnostenské oprávnění „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
6.5 Technická kvalifikace:
a) rozsah požadovaných informací a dokladů:
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ: Dodavatel doloží seznam významných
dodávek (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před dnem zahájení
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
b) způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel předloží seznam významných dodávek s uvedením jejich stručného
popisu, ceny, doby a místa poskytnutí a identifikace objednatele.
c) minimální požadovaná úroveň:
Zadavatel požaduje doložit alespoň 2 reference na dodávku obdobného
charakteru, každou v objemu nejméně 600 000,- Kč bez DPH.
d) prohlášení o shodě k lůžku
6.6 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob se řídí § 83 ZZVZ.

7. Požadavky na zpracování nabídky
7.1 Nabídka bude předložena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, přičemž nesmí
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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Nabídka bude obsahovat elektronický obraz všech požadovaných dokumentů.
Zadavatel akceptuje dokumenty nabídky ve formátech uvedených v § 18 odst. 2
vyhl. č. 168/2016 Sb. Dokumenty předkládané ve standardu originálu musí být
podepsány způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb.,
zákon
č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Dokumenty předkládané ve
standardu kopie postačí v nabídce předložit jako elektronické dokumenty, elektrické
obrazy listinných dokumentů, příp. výstupy z informačních systémů bez nutnosti
provedení autorizované konverze nebo elektronického podpisu. Není-li uvedeno
jinak, postačuje v nabídce předložení kopie dokumentu.
7.2 Nabídka bude obsahovat níže uvedené:
-

Vyplněný krycí list nabídky (závazný vzor je přílohou č. 3 této výzvy)

-

Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů – kopie dokumentů nebo čestné
prohlášení (příloha č.4 výzvy) nebo jednotné evropské osvědčení.

-

Čestné prohlášení o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle ust. § 4b
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (příloha č. 6 výzvy)

-

Oceněný soupis dodávek (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

-

Vyplněný návrh smlouvy (příloha č. 5 výzvy)
Všechny výše uvedené části nabídky jsou dokumenty nezbytnými k posouzení a
hodnocení nabídky dle § 103 ZZVZ.

7.3 Jiné než zadavatelem požadované úpravy dokumentů, které jsou součástí nabídky,
budou posouzeny jako nedodržení zadávacích podmínek a mohou vyústit ve
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
8.1 Dodavatel vyplní a ocení všechny položky soupisu a výslednou cenu doplní do
Krycího listu (příloha č. 3 výzvy). Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady
dodavatele nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky.
8.2 Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude
uvedena absolutní částkou v českých korunách, která je stanovena jako nejvýše
přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Cena musí být uvedena bez DPH,
vyčíslena výše DPH a cena celkem včetně DPH.
9. Hodnotící kritérium
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9.1 Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle kritéria nejnižší nabídkové
ceny bez DPH na základě údaje uvedeného v Krycím listu nabídky.
9.2 Hodnocení při jediném kritériu, podle kterého nejvýhodnější nabídkou je ta s nejnižší
hodnotou, spočívá ve vzestupném seřazení nabídek podle hodnotícího kritéria od
nejnižší hodnoty po nejvyšší.
10. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník
zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit
11. Obchodní a platební podmínky
Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky stanovené návrhem
smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 5 této výzvy).

12. Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být zadavateli doručena ve lhůtě 8
pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Žádosti musí být podány
elektronickou formou, a to buď prostřednictvím elektronického nástroje, datové
schránky či na emailovou adresu zástupce zadavatele.
Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace
včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.
13. Další ustanovení
13.1 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka a
oznámení o výběru na profil zadavatele. Oznámení se považuje za doručená všem
účastníkům okamžikem jejich uveřejnění.
13.2 Zadavatel sděluje k § 6 odst. 4 ZZVZ následující:
 k oblasti sociálně odpovědného zadávání:
S ohledem na skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách neuvedl
požadavky na minimální roční obrat dodavatele, je tak plnění umožněno jak
živnostníkům, tak malým a středním podnikům.
S ohledem na skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách nezakázal podíl
poddodavatelů, je plnění zakázky otevřeno i jim a na plnění umožněno jak
živnostníkům, tak malým a středním podnikům.
 k oblasti environmentálně odpovědnému zadávání:
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V této oblasti s ohledem na povahu vykonávaných činností zadavatel nestanovil
žádné požadavky.
 k oblasti inovacím:
V této oblasti s ohledem na povahu vykonávaných činností zadavatel nestanovil
žádné požadavky.
13.3 Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce potvrdil neexistenci překážky účasti
v zadávacím řízení dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném
znění, a to formou čestného prohlášení. Zadavatel považuje toto prohlášení za
dokument potřebný k posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím
řízení ve smyslu § 103 odst. 1 písm. b) ZZVZ. Vzor čestného prohlášení
k možnému využití nabízí zadavatel v příloze č. 6 této výzvy.
13.4 Zadavatel upozorňuje, že novelou ZZVZ provedenou zákonem č. 527/2020 Sb.
Byla zavedena povinnost ověření skutečného majitele vybraného dodavatele
výlučně v evidenci skutečných majitelů. Vybraný dodavatel se sídlem v České
republice bude ze zadávacího řízení vyloučen, má-li podle zákona č. 37/2021 Sb.
Skutečného majitele, a ten není v evidenci vedené podle tohoto zákona zapsán.
13.5 Zadavatel ve smyslu § 104 písm. e) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy předložil zadavateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným
plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč.
Nepředložení těchto dokladů bude posuzováno jako nesoučinnost před podpisem
smlouvy dle § 122 odst. 7 ZZVZ.
13.6 Zadavatel ve smyslu § 104 písm. b) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy předložil zadavateli vzorek (konkrétně: 1 ks zdravotnického
lůžka včetně matrace a celého požadovaného příslušenství; 1 ks nočního stolku
s jídelní deskou) dle nabídky. Dodavatel k tomuto kroku bude vyzván zadavatelem.
Nepředložení těchto vzorků bude posuzováno jako nesoučinnost před podpisem
smlouvy dle § 122 odst. 7 písm. ZZVZ. U vzorku bude ověřena funkčnost a splnění
technických požadavků zadavatele. Vybraný dodavatel je povinen na výzvu
zadavatele předvést a prokázat prostřednictvím testování ze strany dodavatele, že
nabízené vzorky jsou funkční, tj. dosahují parametrů stanovených zadavatelem.
Pokud při zkoušce vzorku bude zjištěno nesplnění technických požadavků
zadavatele, dodavatel bude vyloučen dle § 122 odst. 7 písm. ZZVZ. Místem
testování funkčního vzorku bude místo plnění veřejné zakázky.
13.7 Zadavatel si vyhrazuje možnost nevyzývat vybraného dodavatele k předložení
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vzorků na testování v případě, kdy zadavatel již daný typ vzorku vlastní či má
zkušenost s daným typem vzorku a nepožaduje za nezbytné provedení jejich
testování, jelikož v rámci plnění dříve zadané veřejné zakázky byl daný typ vzorků
plně funkční a ve všech ohledech splňoval požadavky, které nyní zadavatel
stanovil ve výzvě.
13.8 Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky účastník specifikoval
elektronickou adresu, prostřednictvím které má být s účastníky společné nabídky
vedena komunikace. Komunikace prostřednictvím uvedené adresy má účinky vůči
každému účastníkovi společné nabídky.
V Rybitví

Mgr. Digitálně
podepsal Mgr.
Jana Tomšů
Bc. Jana Bc.
Datum:
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13:21:22 +02'00'

………………………………………………
Mgr. Bc. Jana Tomšů
ředitelka LDN Rybitví
Přílohy:
1. Soupis dodávek
2. Specifikace technických požadavků
3. Krycí list nabídky (závazný vzor)
4. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (vzor)
5. Návrh kupní smlouvy vč. příloh
6. Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
plynoucích ze zákona o střetu zájmů (vzor)
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