Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek
VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“

Zadávací dokumentace
Bílovecká nemocnice, a.s. VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“

1. Zadavatel
Bílovecká nemocnice a.s.
se sídlem:
17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec
IČ:
26865858
Zastoupený: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, předsedou představenstva a
Bc. Vratislavou Krnáčovou, místopředsedkyní představenstva
2. Druh a předmět veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu Zákona na dodávku nové, neopotřebované,
nerepasované (rok výroby 2016, 2017) Gastroenterologické endoskopické sestavy.
Předmětem veřejné zakázky je:
Dodávka dodávku nové, neopotřebované, nerepasované (rok výroby 2016, 2017)
Gastroenterologické endoskopické soustavy, a k tomu:



záruční doba na dodávanou Gastroenterologickou endoskopickou sestavu min. 24 měsíců



zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele



zaškolení personálu na náklady dodavatele:
dodavatel provede u každého dodaného zdravotnického prostředku odbornou instruktáž min.
2 zaměstnanců Bílovecké nemocnice, a.s., kteří budou provádět následnou instruktáž všech
ostatních zaměstnanců nemocnice u daného zdravotnického prostředku dle § 61 odst. 2 zákona
č. 268/2014 Sb., v platném znění, a to nejpozději do 5 dnů od předání zboží. O instruktáži
bude vyhotoven písemný protokol. Účastníci dosáhnou kvalifikace pro provádění instruktáže
dalších pracovníků kupujícího,
nebo
dodavatel bude bezplatně provádět instruktáž (dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění)
nového personálu kupujícího, který bude zboží obsluhovat (maximálně 10x v průběhu
jednoho kalendářního roku). Dodavatel provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení
písemné (emailem) výzvy k jejímu provedení kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak



provedení zabezpečení přejímacích zkoušek funkčnosti dodávaných přístrojů,



dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod
k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, případně elektronické podobě, a technických
manuálů v češtině nebo v angličtině,



dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávek k účelu užívání v České republice,
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dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb.,
(neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i
prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů
vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),



provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. a plné autorizované servisní
zabezpečení.

V případě potřeby dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru
dodavatele nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel
účastníkům kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
která bude řešena v souladu s ust. § 98 a násl. Zákona.
Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce
s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka
specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat
zdroje na straně zadavatele.
Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně
obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této
zadávací dokumentaci. Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání
prohlášení výrobce, že nabízené zařízení splňuje definované vlastnosti.
3. Technické podmínky:
Předmět plnění musí splňovat požadavky dle technické specifikace:
Obecné požadavky na přístroje:
- Instalace přístrojů, napojení na informační systémy a nastavení na úroveň nezbytnou pro zahájení
používání proběhne bez nutnosti přerušení provozu příslušného oddělení.
- Servisní podpora: nástup technika do 24 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu 24 hod.
po 7 dní v týdnu, bezplatná hotlinka 24 hodin / 7 dní v týdnu v českém jazyce.
Vyzkoušení funkcí přístroje:
Účastník je povinen na vyžádání zajistit zapůjčení přístroje vybranému odborníkovi na určené
pracoviště, kde bude přístroj předveden za současného umožnění vyzkoušení funkcí zařízení. Přístroj
bude zapůjčen nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení žádosti ze strany zadavatele.

Technické požadavky na přístroj:
Technická specifikace:
Vymezení technické specifikace je provedeno v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek, která tvoří
nedílnou součást souhrnné zadávací dokumentace.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Gastroenterologická endoskopická sestava“ je 948.000 Kč
bez DPH.
Zálohy na platby nebudou sjednány.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku v rozsahu dle „Zadávací dokumentace“ doručte v písemné podobě v termínu do 24. 8. 2017
do 08:00 hodin na sekretariát ředitele Bílovecké nemocnice, a.s.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.
6. Termín a místo plnění
Termín plnění
Požadovaný termín dodání zboží je do 60 dnů od uzavření smlouvy.
Místo plnění
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění určeného kupujícím, na adresu
17. Listopadu 538, 743 01 Bílovec
7. Hodnotící kritéria (pravidla pro hodnocení nabídek)
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
stanovená dílčími hodnotícími kritérii:
Dílčí hodnotící kritéria:
1. Nabídková cena bez DPH
2. Pozáruční bezpečnostně technická kontrola
3. Cena za 1h servisní činnosti
4. Kompatibilita s videogastroskopem Pentax
5. Délka záruční doby (min. 24 měsíců)
6. Cena dopravy servisního technika za 1km

………………
………………
…………………..
…………………..
…………………..
………………….

70 %
3%
4%
15 %
5%
3%

Způsob hodnocení:
1. Dílčí hodnotící kritérium „Nabídková cena celkem bez DPH“
Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena) bude použit
následující výpočet:

Počet bodů

Nejvhodnější nabídka
= ------------------------------ x 100
Hodnocená nabídka

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben váhou kritéria, tj.
70%, účastník může získat maximálně 70 bodů.

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek
VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“
2. Hodnotící kritérium „Pozáruční bezpečnostně technická kontrola“
Pozáruční bezpečnostně technická kontrola bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce, hodnotící
kritérium musí uchazeč vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou cenou (0,Kč není přípustná z důvodu výpočtů).
Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

Počet bodů

Nejvhodnější nabídka
= ------------------------------ x 100
Hodnocená nabídka

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben váhou podkritéria, tj.
3 % účastník může získat maximálně 3 body.
3. Hodnotící kritérium „Cena za 1 h servisní činnosti“
Cena za 1 h servisní činnosti bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce, hodnotící kritérium musí
uchazeč vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou cenou (0,- Kč není
přípustná z důvodu výpočtů).
Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

Počet bodů

Nejvhodnější nabídka
= ------------------------------ x 100
Hodnocená nabídka

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben váhou podkritéria, tj.
4 % účastník může získat maximálně 4 body.
4. Hodnotící kritérium „Kompatibilita s videogastroskopem Pentax“
Kompatibilita s videogastroskopem Pentax bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce, hodnotící
kritérium musí uchazeč vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou cenou (0,Kč není přípustná z důvodu výpočtů).
Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

Počet bodů

Nejvhodnější nabídka
= ------------------------------ x 100
Hodnocená nabídka

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben váhou podkritéria, tj.
15 % účastník může získat maximálně 15 body.
5. Hodnotící kritérium „Délka záruční doby“
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Délka záruční doby bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce, hodnotící kritérium musí uchazeč
vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou cenou (0,- Kč není přípustná
z důvodu výpočtů).
Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

Počet bodů

Nejvhodnější nabídka
= ------------------------------ x 100
Hodnocená nabídka

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben váhou podkritéria, tj.
5 % účastník může získat maximálně 5 body.
6. Hodnotící kritérium „Cena dopravy servisního technika za 1 km“
Cena dopravy servisního technika do místa plnění bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce,
hodnotící kritérium musí uchazeč vyplnit do Krycího listu. Každá položka musí být oceněna reálnou
cenou (0,- Kč není přípustná z důvodu výpočtů).
Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude použit následující výpočet:

Počet bodů

Nejvhodnější nabídka
= ------------------------------ x 100
Hodnocená nabídka

Počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria (max. 100 bodů) bude vynásoben váhou podkritéria, tj.
3 % účastník může získat maximálně 3 body.

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčího kritéria č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Nejvýhodnější
nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
Mimořádně nízká nabídková cena
Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného
dodavatele z hlediska nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením §
133 Zákona.
8. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
a.

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce
nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 3 Výzvy) prokáže základní způsobilost.

b.

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:
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c.

-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem
z živnostenského rejstříku.

Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace účastníka pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje
předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel
doloží realizaci alespoň 1 významnou dodávku o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a
stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným přístrojem (Příloha č. 6 Výzvy).

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník je povinen vyplnit nabídkovou cenu za dodávky do krycího listu nabídky, který je přílohou č.
4 Výzvy. V krycím listu dále uvede všechny další požadované údaje nutné pro provedení hodnocení.
Uvedené ceny (včetně DPH) jsou závazné a obsahující veškeré náklady účastníka nutné pro plnění
předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky, a
to i při změně výše DPH. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění
specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením
do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení
požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o
kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do
místa plnění (17. Listopadu 538, 743 01 Bílovec).
Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši
platné ke dni podání nabídky.
V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací
(včetně vyplněných příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele
uvedeného v zadávacích podmínkách.
Variantní řešení se nepřipouští.

9.1.

Návrh kupní smlouvy (obchodní podmínky)

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka a opatřen otiskem razítka.
Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci (příloha
č. 5 Výzvy). Nedílnou součástí návrhu smlouvy musí být dodavatelem vyplněná příloha podle vzoru:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství
Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel změnu obchodních podmínek,
vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje. Jakákoli
nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další
účasti v zadávacím řízení.
10. Platební podmínky
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Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho prokazatelného doručení zadavateli.
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít
odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí zadavatel dodavateli
písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel
povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

11. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele je asistentka ředitele nemocnice paní Monika Štefunková,
tel.: 556 771 777, email: monika.stefunkova@nvb.cz.

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou Kupní smlouvy, které
jsou Přílohou č. 5 Výzvy. Zhotovitel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich
změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. Přílohy č. 1 doplněné a podepsané oprávněnou
osobou přiloží do nabídky.
Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:
a) Čestné prohlášení (Příloha č. 3)
b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 6)
c) Obchodní podmínky (Příloha č. 5)


Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních
podmínek)
d) Krycí list nabídky (Příloha č. 4)
e) Prohlášení o subdodavatelích (Příloha č. 7)
f) Technická specifikace (Příloha č. 2)

13. Další informace a údaje
a.

Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se
nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či
postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům
obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a
dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném
případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení
postupu dle Zákona.

b.

Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné
zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

c.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek
VZ „Gastroenterologická endoskopická sestava“
d.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

e.

Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být
učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

f.

Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém
prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno
průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění,
změny zadávací dokumentace.

g.

Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.

h.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.

i.

Variantní nabídku zadavatel nepřipouští,

j.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní
vztah.

k.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se
prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se
zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke
vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
Zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její
zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude hodnotit.

l.

Bílovecká nemocnice, a.s.

