Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen ZZVZ), v otevřeném podlimitním řízení v souladu s § 56 ZZVZ,
s názvem

„Dodávka transportních defibrilátorů a plicních
ventilátorů pro ZZS KVK“

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek
pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2018-032128
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Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen
provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím
dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy:
petra.hnatkova@zzskvk.cz
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.krkarlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na
výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení
kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel.
538 702 719.
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1.

Identifikační údaje zadavatele

Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupce:
Profil zadavatele:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
00574660
MUDr. Jiří Smetana, ředitel
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html

2. Vymezení plnění veřejné zakázky, předpokládaná hodnota
2.1.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
33182100-0
defibrilátor
33157400-9
zdravotnické dýchací přístroje
2.2. Předmětem veřejné zakázky je dodávka transportních monitorů/defibrilátorů a plicních ventilátorů pro
potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v souladu s požadavky zadávacích
podmínek, zejm. dle specifikace uvedené v příloze č.3 této výzvy.
Veřejná zakázka je rozdělena na části:
Část A.

Dodávka transportních monitorů/defibrilátorů
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka transportních monitorů/defibrilátorů pro
potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, v počtu 5 ks, v souladu
s požadavky zadávacích podmínek, zejm. dle specifikace uvedené v příloze č.3 této výzvy.

Část B.
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Dodávka plicních ventilátorů
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro potřeby
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, v počtu 2 ks, v souladu s požadavky
zadávacích podmínek, zejm. dle specifikace uvedené v příloze č.3 této výzvy.

2.3. Účastník může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Smlouva bude uzavřena jedním
nebo maximálně dvěma účastníky s tím, že veškeré smluvní podmínky jsou vymezeny v této smlouvě.
2.4. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.578.512,60 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části A:

2.066.115,70 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota části B:

512.396,69 Kč bez DPH

2.5. V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky,
jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je
proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným
způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci.
Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je
tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo
technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit
srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady.
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3.
Doba a místo plnění
3.1. Předpokládané termíny plnění:
Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným
účastníkem. Uzavření smlouvy se předpokládá do 11/2018, přičemž předmět plnění bude dodán do 45
dnů od účinnosti smlouvy.
3.2. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.
4. Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
4.1. Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí
pobočky závodu.
Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje dle § 75 ZZVZ splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením následujících dokladů:
–
–
–
–
–
–

výpisu z evidence Rejstříků trestů ve vtahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
potvrzení příslušného finančního úřadu § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.b) ZZVZ,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ odst. 1 musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději do 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4.3. Ekonomická kvalifikace
V souladu s § 78 ZZVZ Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený
dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval:



Pro část A. - min. 2.000.000,- Kč, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období;
jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za
všechna účetní období od svého vzniku.
Pro část B. - min. 500.000,- Kč, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období;
jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za
všechna účetní období od svého vzniku.

Prokázání ekonomické kvalifikace
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Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního
řádu země sídla dodavatele.
4.4. Technická kvalifikace
V souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:
a) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele;
b) popisy a fotografie předmětu plnění určeného k dodání
c) doklady – osvědčení o certifikaci nebo homologaci předmětu plnění
Prokázání technické kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění technickou kvalifikaci předložením:
a) Seznamu významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3
letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že
dodavatel v uvedeném období realizoval:
 Pro část A. – nejméně 3 zakázky na dodávku transportních monitorů/defibrilátorů, kde
vyčíslená hodnota činí min 2.000.000,-Kč bez DPH za každou zakázku samostatně.
 Pro část B. - nejméně 3 zakázky na dodávku transportních monitorů/defibrilátorů, kde
vyčíslená hodnota činí min 500.000,-Kč bez DPH za každou zakázku samostatně.
b) Podrobné technické specifikace s popisy a fotografiemi každého jednotlivého nabízeného zařízení či
vybavení tak, aby bylo možné posoudit, zda nabízené plnění splňuje předepsané zákonné
požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
c) Prohlášení o shodě
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4.5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů
Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující
a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a
b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému
certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. Před
uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem požadovat předložení
dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
4.6. Další podmínky pro prokázání splnění kvalifikace
- Prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem
požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle
§ 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce
zadavatelem stanovené přiměřené lhůty.
-
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Společná nabídka několika dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
V případě společné účasti dodavatelů doloží tito v nabídce, že ponesou odpovědnost za nabídku
společně a nerozdílně.
- Doklady předkládané zadavateli před podpisem smlouvy
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
-

Doklady prokazující splnění kvalifikace

Účastník v rámci své nabídky předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Účastník
je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Před uzavřením smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů
o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy dle § 86 odst. 3 ZZVZ.
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Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním
překladem do českého nebo slovenského jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se tedy nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
5.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, a to za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude
zpracována v souladu se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh a bude zahrnovat veškeré
práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých dodavatel podle svých
odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení, zprovoznění a
předání díla či dodávek nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru i
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
- celková cena díla v Kč bez DPH,
- vyčíslení DPH a
- celková cena díla včetně DPH.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy – viz příloha č. 2 zadávací dokumentace a na krycím
listu nabídky – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná a konečná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např.
inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
5.2
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Platební podmínky
Platební podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy.

6. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek
6.1. Nabídky mohou účastníci doručit osobně do sekretariátu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského
kraje, příspěvkové organizace, nebo doporučeně poštou na adresu:
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary.
6.2. Nabídky musí být zadavateli doručeny do 17.10.2018 do 10:00 hodin. V případě doručení nabídky
poštou je za okamžik převzetí požadováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.
6.3. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17.10.2018 v 10:00 hodin v budově sídla zadavatele
v prostorách kanceláře veřejných zakázek č. 305Z . Při otevírání obálek mají právo být přítomni i
zástupci účastníků. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem účastníka;
v případě, že je zástupce statutárním orgánem dodavatele, pak průkazem totožnosti.
7. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
7.1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky neorganizuje
7.2. Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Petra Hnátková, 353 362 519 a
ve věcech odborné problematiky Mgr. Miloš Kukačka, DiS., 353 362 518.
8. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
8.1. Nabídky podávají písemně, a to v listinné podobě.
Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
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Pro část A. - „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů – část A“ –
NEOTEVÍRAT NABÍDKA.
Pro část B. - „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů – část B“ –
NEOTEVÍRAT NABÍDKA.
Pro obě části - „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů – část A+B“ –
NEOTEVÍRAT NABÍDKA.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem
účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.
8.2. Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací
dokumentace)
- Obsah nabídky
- Prokázání kvalifikace
- Cenová nabídka – položková kalkulace nabídkové ceny v členění dle technické specifikace obsažené v
příloze č. 3 této zadávací dokumentace, která bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka či za účastníka.
- Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za účastníka. Účastník
použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované údaje.
- Seznam poddodavatelů – účastník uvede výčet všech poddodavatelů na dodávky a služby. Dále
uvede rozsah věcného plnění na realizaci zakázky u těchto poddodavatelů. V případě, že účastník
nebude v rámci svého plnění využívat poddodavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.
- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení (viz příloha č. 4)
- Případně další přílohy a doplnění nabídky
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9. Pravidla pro hodnocení nabídek
9.1.
Zadavatel, v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ, stanovil pro zadání veřejné zakázky:


9.2.

Pro část A. - ekonomickou výhodnost hodnocenou podle nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.
Pro část B. - ekonomickou výhodnost hodnocenou podle nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH od nejnižší až
po nejvyšší hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

10. Obchodní podmínky
10.1. Veškeré obchodní podmínky včetně platebních, sankčních, záručních a dodacích jsou uvedeny ve
vzorové smlouvě, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, a které budou sloužit k uzavření
smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky. Návrh smlouvy musí být
součástí nabídky účastníka a musí být podepsán oprávněným zástupcem účastníka. Návrh smlouvy
musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této dokumentaci.
10.2.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy návrhu smlouvy:
- doplnění identifikačních údajů účastníka;
- doplnění finančních částek smluvní ceny.
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11. Poskytování informací
11.1. V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se
termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel sdělí tyto změny všem
známým dodavatelům a uveřejní tyto informace také na profilu zadavatele.
11.2.

Dodavatel je, v souladu s § 98 ZZVZ, oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

11.3.

Při vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele, zadavatel vysvětlení uveřejní,
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele, všem
známým dodavatelům, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dle § 98 odst. 4
ZZVZ.

12. Přístup k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace včetně všech jejich příloh, bude ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího
řízení, zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html
13. Zadávací lhůta
13.1. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, v délce 3 měsíců ode
dne skončení lhůty pro podání nabídek.
13.2. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ.
14. Uzavření smlouvy
14.1. Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli doklady a informace dle § 122, odst. 3 ZZVZ.
14.2. Smlouva bude uzavřena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle §
246 ZZVZ.
14.3. Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek.
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15. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku
15.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky dle § 102 ZZVZ.
15.2. Účastník, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem
jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím
řízení, však může být poddodavatelem více účastníků v tomtéž zadávacím řízení.
15.3.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel
odeslal všem účastníkům společné nabídky.

15.4.

Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o
finanční kontrole“), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

15.5.

Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou
akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně
zaknihované akcie.
U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.
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15.6.

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle § 122 odst. 4 ZZVZ.
Nepodaří-li se zadavateli zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je vybraný
dodavatel povinen identifikovat skutečné majitele dokumenty dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
Zadavatel stanovuje, že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem právnická osoba, u níž zadavatel
nedohledal informaci o skutečném majiteli, musí takový dodavatel před podpisem smlouvy
předložit:
a) výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečném majiteli; nebo
b) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
c) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 seznam akcionářů,
 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů nebo dokladů je důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Karlovy Vary dne 19.9.2018
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…………………………………………………………………………
MUDr. Jiří Smetana
ředitel
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Návrh kupní smlouvy
3. Technická specifikace
4. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení
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Krycí list nabídky
na akci:

Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
Údaje o účastníkovi
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
Právní forma
IČO
Telefon
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky a kontakt
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Cenová nabídka část A*)
Nabídková cena bez DPH
Kč
Celkem DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

Cenová nabídka část B*)
Nabídková cena bez DPH
Kč
Celkem DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

*)nehodící se škrtněte
V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka
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Příloha č.3

Technická specifikace
Obsah:
1. technická specifikace část A.
2. technická specifikace část B.

1. Technická specifikace – část A. Transportní monitor/defibrilátor
minimální akceptovatelné požadavky zadavatele
Popis současného stavu
V současné době disponuje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková
organizace, v rámci svého přístrojového vybavení transportními monitory/defibrilátory typu
Corpuls 3 a LIFEPAK 12 a LIFEPAK 15. Za účelem vyhodnocování dat má organizace k dispozici
software typu CodeStat, který je schopen vyhodnocovat data defibrilátorů LIFEPAK 12 a LIFEPAK
15 a v rámci projektu Časná defibrilace v Karlovarském kraji data pořízená z automatizovaných
externích defibrilátorů LIFEPAK 1000.
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Pro elektronické předávání dat v rámci e-Health je využíván informační systém mobilního zadávání
dat EMD Systém mobilní podpory ZZS. Tento Informační systém pro mobilní podporu výjezdových
skupin ZZS umožňuje elektronickou cestou předávat výjezdové skupině ZZS informace k výjezdu a
umožňuje mobilní elektronickou administrativní činnost.
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele
 ovládací prvky v českém jazyce
 maximální hmotnost přístroje do 12 kg včetně provozních baterií a veškerého příslušenství
potřebného pro provoz přístroje
 provozní teplota přístroje vhodná pro venkovní i vnitřní použití v podmínkách poskytování
přednemocniční neodkladné péče
 ochrana před nárazem dle DIN EN 1789, ochrana proti prachu a vodě (min. IP 44), odolnost
proti vibracím pro pozemní vozidla
 minimálně 8“ barevný displej, podsvícený, s velmi dobrou viditelností i při slunečním osvitu
 Součástí přístroje je 1 sada dobíjejících Li-lon baterií v počtu kusů zajišťující plnou funkčnost
a maximální deklarovaný výkon přístroje. Minimální životnost baterií 2 roky.
 informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na obrazovce přístroje, dále je
možné zobrazení indikace stavu i na těle baterie
 plná funkčnost baterií a přístroje mimo možnost dobíjení v délce trvání nejméně 6 hodin a
s možností podání nejméně 100 výbojů o maximální energii
 sada kompletního provozního příslušenství, kabeláže a snímačů
 návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce
 ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství s popruhem přes
rameno
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certifikovaný bezpečností držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou
součástí dodávky bude dobíjecí systém ke každému přístroji, zajišťující nabíjení baterií a
napájení přístroje ve vozidle z elektrické sítě 12Vss a bezproblémové odpojení přístroje od
nabíjení

SPECIFIKACE MONITORACE, DEFIBRILACE A KARDIOSTIMULACE - minimální akceptovatelné
požadavky zadavatele
 monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor možností volitelně regulovat energii,
s eskalací výboje min do 200J
 bezpečnostní defibrilační přítlačné elektrody (pádla) s integrovanou možností ovládání
velikosti výboje, nabíjení a podání defibrilačního výboje
 manuální defibrilace / stimulace s možností využití multifunkčních samolepících elektrod
pro dospělé, děti a novorozence
 monitorace pacientů všech věkových kategorií
 současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho
minimálně možnost sledovat současně křivku EKG, SpO2 a EtCO2 s čitelným zobrazením
všech měřených hodnot
 neinvazivní měření krevního tlaku: manuální/automatické měření se zobrazením číselné
hodnoty
 měření srdeční frekvence/minutu
 3 a 12ti svodové EKG, 12ti svodové EKG včetně záznamu tisku a vyhodnocení (interpretace)
 SpO2 (pulzní oxymetrie) číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím
artefakty
 monitorace vydechovaného CO2 (EtCO2), číselná hodnota a křivka
 veškerá potřebná kabeláž
 prstový klip pro opakované měření SpO2 – dospělí, tlaková manžeta, sada samolepících
defibrilačních / stimulačních elektrod, kabel EKG pro měření 12ti svodového EKG, sada pro
měření CO2, náhradní termopapír
 viditelné světelné alarmy
 zvuková signalizace alarmů
 poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje včetně protokolu dle
ERC Guidelines 2015 s možností snadné úpravy při změně ERC Guidelines
 akustický metronom pro správnou frekvenci kompresí hrudníku, nastavitelný pro
intubovaného i neintubovaného pacienta, pro dospělé i děti
 neinvazivní kardiostimulace přes minimálně s režimy synchronní / asynchronní s využitím
samolepících defibrilačních elektrod

13

SPECIFIKACE: TISK, TRENDY A PŘENOSY DAT- minimální akceptovatelné požadavky zadavatele
 tiskárna s termotiskem, šířkou papíru minimálně 80 mm a bezúdržbovým provedením
 možnost tisku 12ti svodového EKG, minimálně 3 křivky nad sebou
 trendy životních funkcí, sledování vývoje ST segmentů včetně možnosti vytvoření souhrnné
zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG, SpO2, NIBP a
CO2
 schopnost přenosu dat přístroje ze zdrojové databáze, tzn. ukládání dat v paměti
defibrilátoru s možností následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a
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s možností přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do stávajícího softwaru pro
vyhodnocení dat.
Schopnost přenosu dat nabízeného přístroje do systému mobilního zadávání dat
zadavatele, a to pomocí přímého propojení kabelem nebo jiným způsobem, včetně dodání
příslušných licencí a softwarových úprav.
možnost přenosu 12ti svodového EKG a ostatních naměřených hodnot, možnost zasílání či
zobrazování EKG křivek a naměřených hodnot na definovaná cílová místa (zdravotnická
zařízení) u EKG v diagnostické kvalitě

DALŠÍ POŽADAVKY - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele
 předložení seznamu autorizovaných servisů v ČR
 zdarma proškolení členů výjezdových skupin v ovládání a údržbě přístroje
 dodané přístroje musí být kompletní a funkční včetně příslušenství
 předvedení na vyžádání:
o přenos dat do stávajícího softwaru zadavatele pro vyhodnocení dat
o přenos dat do stávajícího informačního systému mobilního zadávání dat

3. Technická specifikace – část B. Plicní ventilátor
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele
 transportní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby a využití v sanitním voze
 hmotnost s baterií, taškou a integrovaným nosným systémem pro 2L O2 lahev maximálně
5,7 kg
 výdrž baterie minimálně 8 hodiny provozu při standardní ventilaci
 barevná obrazovka s min. rozměrem 4 palce, zobrazené informace čitelné ve všech
pracovních polohách přístroje
 použitelnost přístroje pro děti a dospělé
 typ ochrany min. IP 34
 možnost použití jednorázových ventilačních okruhů
 ovládání a popisy v českém jazyce
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SPECIFIKACE VENTILAČNÍHO REŽIMU A UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE - minimální akceptovatelné
požadavky zadavatele
 Dechový objem 100 – 2000 ml plynule nastavitelný
 Inspirační čas 0,2 – 10 s
 Tlaková podpora 0 – 35 mbar relativní k PEEP
 Parametr PEEP (pozitivní přetlak na konci exspiria) s možností nastavení od 0 do 20 mbar
přímo na ovládacím panelu přístroje
 Plně řízené ventilační režimy:
a)
objemově řízená ventilace (VC - volume control)
b)
plně řízená umělá plicní ventilace (UPV) pacientů bez spontánní dechové
aktivity
 Podpůrné ventilační režimy:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
IČ: 00574660
sekretariat@zzskvk.cz
+ 420 353 362 520

www.zzskvk.cz

člen Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

a)

b)

c)

objemově řízená ventilace s podpůrnými prvky pro pacienty uplatňující i
svou dechovou aktivitu (zejména SIMV+PS - synchronní intermitentní
mandatorní ventilace s tlakovou podporou spontánně triggerovaných dechů)
možnost režimu CPAP + PS (trvalý pozitivní tlak v dýchacích cestách s
možností nastavení tlakové podpory (PS) spontánního dechu triggerovaného
pacienta v nastavitelné úrovni nad úroveň PEEP (v tomto požadavku myšleno
jako CPAP), určený především pro neinvazivní plicní ventilaci (NIV) maskou u
spontánně ventilujících pacientů například s tracheotomií)
KPR režim

DALŠÍ FUNKČNÍ POŽADAVKY - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele
 Nastavení koncentrace kyslíku 100% nebo směs
 Nastavitelný poměr inspiria ku exspiriu (I:E) minimálně od 1:4 po 4:1
 Monitorace ventilačních parametrů
a)
minutový objem
b)
nastavená dechová frekvence
c)
spontánní dechová frekvence
d)
poměr I:E
e)
flow
f)
Ppeak a Pmean
g)
PEEP
h)
Vt exp.
 Nastavitelný trigger pro podporované spontánní dechy
 Akustické a optické alarmy:
a)
při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi
b)
při přerušení přívodu el. energie
c)
při vybíjení baterie
d)
při nízkém či vysokém tlaku v dýchacích cestách
e)
při apnoe
f)
při vysoké frekvenci spontánního dýchání pacienta
g)
při úniku (rozpojení systému)
h)
při chybném nastavení parametrů
 Alarmová hlášení řazena podle jejich významu
 Zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové
formě.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele
 Certifikovaný držák přístroje pro instalaci do vozidla
 Integrovaný nosný systém pro 2L lahev O2
 Požadované příslušenství ke každému přístroji:
a)
10 ks jednorázových ventilačních okruhů
b)
tlaková hadice na O2 délka 2m
c)
maska pro neinvazivní plicní ventilaci
 Transportní nabíječka DC/DC 12 – 28 V
 Baterie Li-ion s provozem přístroje minimálně 8 hodin
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Testovací plíce

DALŠÍ POŽADAVKY - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele
 Doprava do místa plnění
 Instalace vyškolenými techniky
 Uvedení do provozu s předvedením funkčnosti
 Návod na obsluhu v češtině
 Prohlášení o shodě v češtině
 Zaškolení personálu určeného zadavatelem
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Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a
čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková
cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních
vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a seznámili se s celou zadávací
dokumentací vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení.
Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro
podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení
zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.
Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.
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V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka
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