KARLOVARSKÝ KRAJ

VÝZVA
k podání nabídky a prokázání kvalifikace
a

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení
Část 40 veřejné zakázky - Kancelářské počítače a tiskárny
v souvislosti s realizací stavby

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice
v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice
v Chebu

Vypracoval: CONTRACTIS, s.r.o.
se sídlem Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00, Praha 5
provozovna: Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5
IČ: 25727737

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou v otevřené výzvě uveřejněné na profilu zadavatele dle čl. IX. Předpisu rady kraje
č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými
organizacemi (dále jen „Předpis“) a poskytuje zadávací dokumentaci.
Předpis je uveřejněn na stránkách zadavatele, viz
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/vnitrni-predpisy/vnitrni-predpisy.aspx
V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyjma zásad uvedených v § 6 ZZVZ a
ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.
Tato zadávací dokumentace (dále též „ZD“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů
Práva a povinnosti neuvedené v této ZD se řídí příslušnými ustanoveními Předpisu.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že ZD je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv
souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které ZD odkazuje,
neboť jsou obecně známé. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem,
zejména ZZVZ.

Obsah Zadávací dokumentace:
1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele, organizátor výběrového řízení, zastupující osoba ........ 3

2.

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky ........................................................................................... 3

3.

Varianty nabídky ...................................................................................................................................... 4

4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky .................................................................................................... 4

5.

Zadávací dokumentace, údaje o přístupu k zadávací dokumentaci ................................................... 5

6.

Prohlídka místa plnění, vysvětlení zadávací dokumentace ................................................................. 5

7.

Lhůta a místo pro podání nabídek ......................................................................................................... 5

8.

Termín a místo otevírání nabídek, podmínky účasti při otevírání nabídek ........................................ 6

9.

Podmínky kvalifikace ............................................................................................................................... 6

10.

Technické podmínky ........................................................................................................................... 7

11.

Obchodní a platební podmínky, podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu ....... 8

12.

Požadavky na obsah, formu a způsob podání nabídek, jazyk nabídek.......................................... 9

13.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny........................................................................ 10

14.

Požadavky zadavatele na identifikaci poddodavatelů ................................................................... 10

15.

Hodnocení nabídek ............................................................................................................................ 11

16.

Zadávací lhůta .................................................................................................................................... 11

17.

Jistota .................................................................................................................................................. 11

18.

Další podmínky výběrového řízení, vyhrazená práva zadavatele ................................................. 11

19.

Přílohy Zadávací dokumentace ........................................................................................................ 12

Stránka 2 z 12

1.
1.1

Identifikační údaje veřejného zadavatele, organizátor výběrového řízení, zastupující osoba
Identifikační údaje zadavatele
název:
Karlovarský kraj
sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ:
70891168
DIČ:
CZ70891168
zastoupen:
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
právní forma:
veřejnoprávní korporace zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o
vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákonem č.129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
kontaktní osoby:
profil zadavatele:

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

1.2

Organizátor výběrového řízení
název:
Karlovarská krajská nemocnice a.s. (dále také „KKN“),
sídlo:
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČ:
26365804
zastoupen:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva
Karlovarské krajské nemocnice a.s.
kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Bednář, vedoucí obchodního oddělení
tel.:
+420 354 225 114
email:
jaroslav.bednar@kkn.cz

1.3

Kontaktní údaje zastupující osoby
obchodní firma:
CONTRACTIS, s.r.o.
sídlo:
Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00, Praha 5
provozovna:
Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5
IČ:
25727737
kontaktní osoba:
Ing. Daniel Kosík,
tel.:
+420 777 337 313
email:
daniel.kosik@contractis.cz

2.
2.1

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ (dále též „VZ“)
je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti
s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení
revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ a to v rozsahu specifikovaném ZD. VZ je v souladu s § 18
odst. 2 ZZVZ členěna na části dle příslušné klasifikace CPV a dále rovněž u některých dodávek dle
jejich jednotlivých druhů.
Předmětem tohoto výběrového řízení je Část 40 veřejné zakázky - Kancelářské počítače a
tiskárny, která zahrnuje dodávku 47 ks počítačů s LCD monitorem, 39 ks laserových tiskáren, 4 ks
multifunkčních laserových tiskáren a 1 ks skartovacího přístroje.
Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zařízení s požadovanými technickými parametry do místa
určení, tak případnou spolupráci při instalaci, zapojení, konfiguraci a instruktáži obsluhy a dále
likvidaci obalů a odpadu. Dodavatel dopraví a složí dodávané zařízení až na konkrétní místo určení.
Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Součástí dodávky požadovaného zařízení je rovněž:
 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,
 1x návod na obsluhu v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči dat (CD, DVD, USB
flash disk apod.) v českém jazyce a 1x návod v originálním jazyce výrobce, pokud jsou pro
užívání předmětu koupě potřeba,
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další příslušnými právními předpisy stanovenou dokumentaci,
seznam příslušenství a spotřebního materiálu k dodanému zařízení včetně katalogových čísel,
pokud jsou pro užívání předmětu koupě potřeba.

Součástí předmětu plnění je kromě dalšího:
 koordinace dodávky a montáže zařízení s postupem prací zhotovitele stavby včetně včasného
dodání technických údajů nutných pro přípravu instalací a konstrukcí pro montáž dodaných
zařízení (údaje pro stavební připravenost).
Předmět plnění a podmínky, za jakých budou dodávky realizovány, jsou blíže specifikovány
v Obchodních podmínkách (příloha č. 3 ZD).
2.2

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace VZ provádět v místě plnění VZ další dodávky a
stavební práce spojené s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu
– Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto
další práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany vybraného dodavatele této VZ.
Příslušná součinnost a koordinace jsou rovněž předmětem plnění VZ.

2.3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Část 40 veřejné zakázky: 976 500,-- Kč bez DPH

2.4

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky.

2.5

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu.

2.6

Druh výběrového řízení: otevřená výzva dle čl. IX. Předpisu.

2.7

Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV
30000000-9
Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů

3.
3.1

4.
4.1

Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení, zadavatel předložení variant nabídky nepožaduje.
Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky
Plnění této veřejné zakázky bude zahájeno po uzavření a nabytí účinnosti kupní smlouvy a
ukončeno nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy předá prodávající kupujícímu detailní
technické údaje nutné pro přípravu instalací a konstrukcí pro montáž předmětu koupě (údaje pro
stavební připravenost), jsou-li pro dodávku předmětu koupě takové požadavky dány.
Konkrétní termíny dodávky a montáže budou vzájemně upřesněny dle postupu vlastní výstavby a
s ohledem na ostatní dodávky zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení.
V případě změny závazku v souladu se zadávacími podmínkami je možná úprava termínu plnění.

4.2

Místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění se nachází v Karlovarském kraji ve městě Cheb, Nemocnice v Chebu, K Nemocnici 17,
350 02 Cheb.
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5.
5.1

Zadávací dokumentace, údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky
včetně této Výzvy.
Součástí zadávací dokumentace jsou rovněž:
 Obchodní podmínky včetně platebních podmínek
 Technické podmínky - Technické specifikace dodávky - Formuláře
 Projektová dokumentace pro provádění stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice
v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ zpracovaná projektovou kanceláří
ATELIER PENTA v.o.s., datum květen 2015, zak. č. A 43 – 14 – P, část D2.51 Lékařská
technologie/A1.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání
veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu
na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel proto žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto
podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nejasnosti, nesouladu nebo nesouhlasu s jakoukoliv
skutečností resp. procesem v ní obsaženým požádali o vysvětlení zadávací dokumentace dle článku
6. této ZD.

5.2

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
ZD je k dispozici pouze v elektronické podobě. Listinnou podobu ZD zadavatel neposkytuje.

6.
6.1

Prohlídka místa plnění, vysvětlení zadávací dokumentace
Prohlídka místa plnění
Prohlídku místa plnění veřejné zakázky zadavatel organizovat nebude.

6.2

Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn písemně požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit v písemné podobě
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.krkarlovarsky.cz/ u příslušné veřejné zakázky.
Písemná žádost musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Podal-li dodavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve shora stanovené lhůtě,
uveřejní zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku, případně
související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
Veškerá vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.

7.
7.1

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 2. 2019 v 10:00 hodin.
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7.2

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě (nikoliv listinné) prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/

8.
8.1

9.
9.1

Termín a místo otevírání nabídek, podmínky účasti při otevírání nabídek
Vzhledem k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje bude otevírání nabídek
podaných v elektronické podobě provedeno dle čl. IX odst. 1. písm. c) Předpisu a to bez přítomnosti
účastníků výběrového řízení.
Podmínky kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat splnění kvalifikace v následujícím rozsahu:
1. prokázání základní způsobilosti;
2. prokázání profesní způsobilosti.
3. prokázání technické kvalifikace.
1. Základní způsobilost
Dodavatel prokáže základní způsobilost obdobně dle § 74 ZZVZ.
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být
zřejmé, že dodavatel základní způsobilost dle § 74 ZZVZ splňuje. V nabídce bude předložen originál
čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Prohlášení je
možné doložit na formuláři, který je přílohou č. 2 ZD.
Pokud dodavatel předloží v nabídce doklady dle § 75 ZZVZ, není povinen předkládat čestné
prohlášení dle předchozího odstavce.
Splnění podmínek základní způsobilosti prokazuje vybraný dodavatel předložením dokladů dle § 75
ZZVZ.
2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže profesní způsobilost v rozsahu obdobně dle § 77 odst. 1 ZZVZ.
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být
zřejmé, že dodavatel profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ v rozsahu požadovaném
zadavatelem v zadávacích podmínkách splňuje. V nabídce bude předložen originál čestného
prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Prohlášení je možné
doložit na formuláři, který je přílohou č. 2 ZD.
Pokud dodavatel předloží v nabídce doklady dle § 77 odst. 1 ZZVZ min. v dále uvedeném rozsahu,
není povinen předkládat čestné prohlášení dle předchozího odstavce.
Splnění profesní způsobilosti prokazuje vybraný dodavatel předložením:
 ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (např.
živnostenský rejstřík apod.), pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
3. Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci v rozsahu obdobně dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ.
Kritériem technické kvalifikace je prokázání technického vybavení nezbytného pro plnění veřejné
zakázky v odpovídající kvalitě.
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být
zřejmé, že dodavatel technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ v rozsahu požadovaném
zadavatelem v zadávacích podmínkách splňuje. V nabídce bude předložen originál čestného
prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Prohlášení je možné
doložit na formuláři, který je přílohou č. 2 ZD.
Pokud dodavatel předloží v nabídce doklady dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ min. v dále uvedeném
rozsahu, není povinen předkládat čestné prohlášení dle předchozího odstavce.
Splnění technické kvalifikace prokazuje vybraný dodavatel předložením následujících dokladů při
současném splnění minimální úrovně kritérií technické kvalifikace:
 přehledem provozních zařízení a provozního zázemí, které bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici. Minimální úroveň tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje zadavatel
následovně: dodavatel disponuje skladovým zázemím a servisním střediskem. K prokázání
splnění tohoto kritéria kvalifikace doloží dodavatel v přehledu seznam a specifikaci zázemí.

Stránka 6 z 12

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit zázemí dodavatele uvedené v přehledu přímo na místě u
dodavatele.
9.2

Společná ustanovení ke kvalifikaci
Pro kvalifikaci se použijí jednotlivá pravidla pro zadávací řízení dle ZZVZ pro nadlimitní režim a to ta,
která zadavatel v zadávacích podmínkách uvedl nebo na která se výslovně odkázal, přičemž je
možná úprava požadavků na kvalifikaci oproti ustanovením ZZVZ.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích, pokud není v ZD uvedeno jinak.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
Pro prokazování kvalifikace získané v zahraničí, kvalifikaci v případě společné účasti dodavatelů,
prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a pro společné prokazování kvalifikace platí
obdobně ustanovení §§ 81 – 84 ZZVZ.
Pro změnu kvalifikace účastníka výběrového řízení platí obdobně ustanovení § 88 ZZVZ.
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle
§ 77 ZZVZ použít za podmínek stanovených v Části jedenácté, Hlavě II ZZVZ výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikace nebo její části použít za podmínek stanovených
v Části dvanácté ZZVZ certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Tento
certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace dodavatele v rozsahu v něm uvedených údajů.
Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly dodavatelem ve výběrovém řízení
předloženy.

10. Technické podmínky
10.1

Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Technickými
podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické
charakteristiky a požadavky na dodávky a služby související s těmito dodávkami, jejichž
prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem
vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem.

10.2

Technické podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou dále vymezeny obecně platnými zákony,
vyhláškami, normami a předpisy.

10.3

Technické specifikace dodávky
Požadované technické parametry, jakostní a funkční požadavky na dodávku jsou zadavatelem
specifikovány ve formuláři „Technické specifikace dodávky“, který je přílohou č. 4 ZD (dále také jako
„Specifikace“).
Technické parametry a jakostní a funkční požadavky dodávky specifikované ve Specifikacích musí
nabízené zařízení bezpodmínečně splnit.
Vyplněné formuláře Specifikací jsou účastníci výběrového řízení povinni předložit v nabídce.
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených ve
Specifikacích. Účastník výběrového řízení se zaváže, že dodané výrobky budou zcela odpovídat
technicko-kvalitativním parametrům uvedeným v nabídce.
Některé zadavatelem požadované parametry jsou stanoveny jako parametry absolutní, tj. takové,
které musí nabízené zařízení bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů
bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník výběrového řízení
může být vyloučen.
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10.4

Technická dokumentace nabízené dodávky
Technické parametry a jakostní a funkční požadavky na dodávku stanovil zadavatel se snahou o
maximální objektivitu a jednoznačnost, s cílem dosáhnout nejen porovnatelnosti podaných nabídek,
ale rovněž s cílem dosáhnout účelu, pro který je dané zařízení pořizováno.
Kromě vyplnění formuláře Specifikací (pod písm. E. v rámci osnovy nabídky níže uvedené) předloží
účastníci výběrového řízení ve svých nabídkách ještě technickou dokumentaci nabízeného zařízení
(pod písm. G. v rámci osnovy nabídky níže uvedené - technické listy, produktová data, prospekty,
apod.) vyhotovenou výrobcem, ze které musí být zřejmé splnění všech technických požadavků
zadavatele uvedených v ZD včetně obchodního názvu nabízeného výrobku a jeho typového
označení.
V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem výběrového řízení
deklarovaných technických parametrů u nabízené dodávky musí být účastník výběrového řízení
schopen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, předložit zadavateli v požadované lhůtě
případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zařízení, eventuelně jeho vzorky,
prokazující dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni požadované
v ZD.

10.5

Kvalitativní parametry
Nabízené zařízení a veškeré jeho příslušenství a vybavení musí být nové, nikdy předtím nepoužité,
prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech.
Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené účastníkem výběrového řízení musí
splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy.

10.6

Instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou
Předmětem plnění je rovněž instruktáž personálu zadavatele pro správné užívání dodaného
zařízení, pokud je potřeba pro jejich řádné užívání, a to osobou k tomu oprávněnou.

10.7

Záruční servis, opravy / záruka za jakost
Předmět veřejné zakázky zahrnuje také poskytování bezplatných záručních oprav po dobu 24.
měsíční záruční lhůty, která začne běžet dnem kompletního předání celého předmětu zakázky
zadavateli.
Podrobně jsou záruční podmínky a požadavky na poskytování záručních oprav uvedeny
v Obchodních podmínkách.

10.8

Zvláštní podmínky pro realizaci zakázky
Při provádění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen respektovat provoz nemocnice a
postup prací koordinovat dle pokynů odpovědných osob zadavatele. Zadavatel se zavazuje brát
ohled na logistiku dodavatele.

11. Obchodní a platební podmínky, podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu
11.1

Součástí ZD jsou Obchodní podmínky jako vzorová podoba kupní smlouvy, která bude sloužit
k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Dodavatel je povinen respektovat obchodní
a platební podmínky uvedené ve vzorové kupní smlouvě.

11.2

Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce musí v plném rozsahu respektovat podmínky
uvedené v ZD. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy – doplnění a úpravy –
identifikačních a kontaktních údajů účastníka výběrového řízení, bankovního spojení účastníka
výběrového řízení a finanční částky kupní ceny bez DPH, vyčíslené DPH a finanční částky kupní
ceny včetně DPH bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy. V Obchodních
podmínkách jsou místa pro doplnění a úpravy návrhu smlouvy vyznačena modrým podbarvením.

11.3

Platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Platba za věci, které jsou předmětem
koupě, bude provedena v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury)
vystaveného vybraným dodavatelem jednorázově, vždy po dodání předmětu plnění, jeho instalaci
a instruktáži obsluhy. Stanovená doba pro splatnost faktur je 30 dnů od data jejich doručení.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

11.4

Pokud dodavatel nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky popř. některou
z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora
uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele,
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posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
příslušného účastníka výběrového řízení z výběrového řízení.
11.5

Návrh kupní smlouvy včetně všech příslušných příloh dle článku 11.6 této ZD musí být obsažen v
nabídce a musí být podepsán oprávněným zástupcem účastníka výběrového řízení. Návrh kupní
smlouvy včetně příslušných příloh bude v nabídce doložen v jednom vyhotovení.

11.6

V rámci nabídky budou doloženy přílohy (budou doloženy jako samostatné oddíly nabídky), které se
následně použijí jako přílohy kupní smlouvy:
Příloha č. 1.
Technické specifikace dodávky
Příloha č. 2.
Seznam poddodavatelů

11.7

Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách
výběrového řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny. Jakékoliv vícenáklady oproti předložené
nabídkové ceně jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou
závazku a to způsobem, který bude plně v souladu s § 222 ZZVZ. Nabídková cena může být dále
měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena
měněna, kromě jiného nesmí být nabídková cena měněna ani v souvislosti s inflací české koruny,
hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs,
stabilitou měny nebo cla.

12. Požadavky na obsah, formu a způsob podání nabídek, jazyk nabídek
12.1

Nabídky budou podány písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/.

12.2

Nabídky budou podány v českém jazyce.

12.3

Nabídky budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

12.4

Podpis nabídky a příslušných dokumentů:
Podpis nabídky a jednotlivých dokumentů, které mají být podepsány nebo je zadavatel požaduje
podepsat, je možno provést následujícími způsoby:
 podpis nabídky při podání v elektronickém nástroji E-ZAK a to zaručeným elektronickým
podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem či za
dodavatele; pokud bude nabídka při podání v elektronickém nástroji E-ZAK takto podepsána,
není nutné podepisovat jednotlivé dokumenty vlastnoručním podpisem ani není nutné jednotlivé
dokumenty opatřovat elektronickým podpisem,
 podpis jednotlivých dokumentů nabídky a to zaručeným elektronickým podpisem založeném na
kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele; pokud budou
příslušné dokumenty nabídky takto podepsány, není nutné podepisovat jednotlivé dokumenty
vlastnoručním podpisem,
 vlastnoruční podpis jednotlivých dokumentů nabídky osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele; v tomto případě budou příslušné dokumenty nabídky vlastnoručně podepsány
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a tyto podepsané dokumenty budou
součástí naskenované nabídky.

12.5

Jednotlivé strany nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly
uvést zadavatele v omyl.

12.6

Každá podaná nabídka bude mít níže stanovenou strukturu řazenou do jednotlivých oddílů:
A.

Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této ZD.

B.

Obsah nabídky
Druhý list nabídky bude obsah nabídky s uvedením názvů oddílů a příp. čísel listů a dále s
uvedením označení příloh nabídky.

C.

Prokázání kvalifikace
V tomto oddílu nabídky budou doloženy příslušné doklady dle požadavků uvedených
v článku 9. této ZD – doklady o prokázání splnění kvalifikace, včetně případných dokladů
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prokazujících splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů nebo při prokázání
kvalifikace prostřednictvím jiných osob.
D.

Návrh smlouvy
Bude doložen návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele dle požadavků uvedených v článku 11. této ZD. Návrh smlouvy bude v nabídce
doložen v jednom vyhotovení.

E.

Technická specifikace dodávky
Budou doloženy vyplněné formuláře „Technické specifikace dodávky“ dle požadavků
uvedených v článku 10.3 této ZD.

F.

Seznam poddodavatelů
U nabídek předpokládajících využití poddodavatelů bude doložen seznam poddodavatelů,
nebo bude doloženo čestné prohlášení o tom, že dodavatel nebude mít poddodavatele dle
požadavků uvedených v článku 14. této ZD.
Samostatně bude doložen seznam poddodavatelů, pomocí kterých dodavatel případně
prokazoval kvalifikaci.

G.

Technická dokumentace nabízené dodávky
Budou doloženy technické listy, produktová data, prospekty apod. dle požadavků uvedených
v článku 10.4 této ZD.

H.

Přílohy – případné přílohy a doplnění nabídky.

13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
13.1

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná. Nabídková
cena musí vždy zahrnovat veškeré náklady na zhotovení a dodávku věcí, které jsou předmětem
koupě včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže
a rozmístění), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, úklidu a likvidace obalů a odpadů,
instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou, včetně případných nezbytných revizí, atestů,
technické dokumentace apod.. Cena musí zahrnovat veškeré další náklady dodavatele nutné pro
realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů
(především kursových a inflačních). Nabídková cena musí rovněž zahrnovat náklady na poskytování
bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu.

13.2

Cenové údaje budou uvedeny v českých korunách.

13.3

Nabídková cena bude v nabídce doložena v tomto členění:
1. Nabídková cena bez DPH, vyčíslení DPH, celková cena včetně DPH.
2. Nabídková cena bude uvedena v Krycím listě nabídky a v návrhu kupní smlouvy.
3. Jednotková cena – cena za jeden kus zařízení bude uvedena ve formuláři Specifikace.

14. Požadavky zadavatele na identifikaci poddodavatelů
14.1

Dodavatel ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným
osobám. V nabídce dodavatel předloží seznam poddodavatelů, ve kterém uvede identifikační údaje
každého poddodavatele a dále, jakou věcně vymezenou část plnění bude konkrétní poddodavatel
realizovat.

14.2

Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám, učiní o této
skutečnosti v nabídce čestné prohlášení.

14.3

V seznamu poddodavatelů dle článku 14.1 této ZD musí být uvedeni všichni uvažovaní
poddodavatelé a to i ti poddodavatelé, pomocí kterých dodavatel případně prokazoval kvalifikaci.
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15. Hodnocení nabídek
15.1

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

15.2

Ekonomická výhodnost nabídek bude ve smyslu § 114 ZZVZ hodnocena podle nejnižší nabídkové
ceny.

15.3

Kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

15.4

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

16. Zadávací lhůta
16.1

Zadávací lhůta ve smyslu § 40 ZZVZ je stanovena zadavatelem na 120 kalendářních dnů.

17. Jistota
17.1

18.

Zadavatel poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 ZZVZ nepožaduje.
Další podmínky výběrového řízení, vyhrazená práva zadavatele

18.1

Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách odkazuje na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
připouští zadavatel ve smyslu § 89 odst. 6 ZZVZ použití jiného rovnocenného řešení. Pokud jsou
v zadávacích podmínkách odkazy na konkrétní výrobky, jedná se pouze o vymezení technických
standardů a dodavatel je oprávněn nabídnout výrobky stejných nebo lepších parametrů. Pokud by
mělo použití jiného rovnocenného řešení za následek změny v projektové dokumentaci, ponese
náklady spojené se změnou dodavatel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy
prací a použité materiály.
Ve smyslu § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení oproti
řešení stanovenému v normách nebo technických dokumentech uvedených v zadávací
dokumentaci.
Pokud zadávací podmínky obsahují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, pak je to z důvodů, že se jedná o stávající zařízení a systémy v majetku
zadavatele, se kterými musí být nabízené plnění kompatibilní, kde je tak vysloveně uvedeno.

18.2

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky.

18.3

Informace o výsledku výběrového řízení
Účastníci výběrového řízení, kteří podali nabídku, budou o výsledku výběrového řízení informováni
písemně v zadávací lhůtě dle čl. 16. této ZD.

18.4

Podmínky pro uzavření smlouvy
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel / vybraní dodavatelé:
 nabízející plnění veřejné zakázky společně, předložili ve smyslu § 37 odst. 4 ZZVZ zadavateli
před podpisem kupní smlouvy smlouvu uzavřenou mezi těmito vybranými dodavateli, ve které
bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky,
 poskytl zadavateli na jeho výzvu potřebnou součinnost při přípravě příslušných výtisků kupní
smlouvy, spočívající zejména ve vytištění a kompletaci smlouvy a jejích příloh, podpisu smlouvy
ze strany vybraného dodavatele, předložení podepsaných výtisků smlouvy zadavateli k uzavření
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů od výzvy zadavatele,
nedohodnou-li se zadavatel a vybraný dodavatel jinak.
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18.5

Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude podle
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů.

19. Přílohy Zadávací dokumentace
1.
2.
3.
4.
5.

Krycí list nabídky
Vzorový formulář pro čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace
Obchodní podmínky
Technické podmínky - Technické specifikace dodávky - Formuláře
Projektová dokumentace pro provádění stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice
v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ zpracovaná projektovou kanceláří
ATELIER PENTA v.o.s., datum květen 2015, zak. č. A 43 – 14 – P, část D2.51 Lékařská technologie/A1

V Karlových Varech, dne 12. 2. 2019

Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
Karlovarské krajské nemocnice a.s.
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