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PREAMBULE
Tyto zadávací podmínky (dále též „ZP“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek
dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené
v těchto zadávacích podmínkách se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). V případě rozporu mezi těmito
zadávacími podmínkami a zákonem, platí vždy přednostně ustanovení zákona.
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný
na https://ezak.kr-karlovarsky.cz
Veškeré úkony včetně podání nabídky a předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí
nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné
na https://ezak.kr-karlovarsky.cz
Dodavatel či účastník zadávacího řízení musí provést registraci v elektronickém nástroji
E_ZAK za účelem komunikace se zadavatelem a pro podání nabídky.
Adresa pro registraci je https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosíme,
provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel.
+420 538 702 719.
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
Zadávací dokumentace je k dispozici pouze v elektronické podobě. Listinnou podobu
zadávací dokumentace zadavatel neposkytuje.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností
z oblasti zadávaní veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a
hospodárné zadání veřejné zakázky.
Zadavatel proto žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace
tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nejasností, nesouladu nebo nesouhlasu
s jakoukoliv skutečností, resp. procesem v ní obsaženým, využili svého práva požádat o
vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ nebo podat námitky dle § 241 a násl. ZZVZ.
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1

Vymezení předmětu veřejné zakázky

1.1 Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem
na dodávky enterální výživy, sippingu, setů, sond pro enterální pumpy a bezúplatné
výpůjčky 61 kusů enterálních pump pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – nemocnici
v Karlových Varech a Chebu.
Bezplatná výpůjčka 61 ks enterálních pump musí být včetně veškerých nákladů spojených
s provozem těchto přístrojů. Součástí dodávky bude i zajištění dopravy, instalace, uvedení do
provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu a zaškolení.
Předmětem veřejné zakázky jsou:
1)
2)
3)
4)
5)

Dodávky enterální výživy
Dodávky sippingu
Dodávky setů
Dodávky sond
Bezúplatná výpůjčka 61 ks enterálních pump

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.
1.2 Produktová a technická specifikace
a) Polymerní sondová výživa ve formě roztoku
Druhy polymerních sondových výživ

Obsah
energie/100
ml

Min. obsah
bílkoviny/100
ml

Obsahuje
vlákninu

•

Izokalorická výživa bez vlákniny

100 kcal

-

ne

•

Izokalorická výživa s vlákninou

100 kcal

-

ano

•

Hyperkalorická bez vlákniny a se
zvýšeným obsahem bílkovin

150 kcal

7g

ne

•

Hyperkalorická s vlákninou

150 kcal

5g

ano

•

Výživa pro pacienty s poruchou
glukozové tolerance (pro diabetiky)

100 kcal

4,5 g

ano

b) Oligomerní bezezbytková výživa
- musí odpovídat kriteriím použitelnosti pro pacienty s maldigescí a malabsorpcí, musí být použitelné
pro pacienty s krátkým střevem nebo IBD onemocněním
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c) Výživa ve formě nápoje (sipping) určená k popíjení 200 ml balení
Druhy sippingu

Obsah
energie/100
ml

Min. obsah
bílkoviny/100
ml

Obsahuje
vlákninu

•

Izokalorický

100 kcal

3,5 g

ne

•

Hyperkalorický

150 kcal

5g

ne

•

Se zvýšeným obsahem bílkovin

200 kcal

10 g

ne

•

Hyperkalorický s vlákninou

150 kcal

5g

ano

•

Bez tuku

150 kcal

3,5 g

ne

•

Konzistence krému

200 kcal

10 g

ne

•

Pro diabetiky

150 kcal

7g

ano

d) Sety pro enterální pumpy
e) Sondy pro enterální pumpy
Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit v Příloze č. 1 (v listu „Enterální výživa Sipping“) výživové hodnoty nabízeného zboží.
V případě nedodržení požadovaných výživových hodnot bude nabídka posouzena jako
nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a účastník zadávacího
řízení bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Účastník zadávacího řízení je povinen předložit přehlednou produktovou a technickou
specifikaci zboží na jednotlivé zboží dle bodu 1.2, pod písm. a) až e), a to minimálně
v rozsahu odpovídající oceňovaným položkám dle Přílohy č. 1 (list „Enterální výživa_Sipping“
a list „Pumpy, sety, sondy). Tato přehledová produktová a technická specifikace zboží se
stane nedílnou Rámcové kupní smlouvy (jako její Příloha č. 2).
Účastník zadávacího řízení je povinen předložit přehlednou technickou specifikaci
enterálních pump určených k zápůjčce. Tato přehledová technická specifikace přístrojů se
stane nedílnou Smlouvy o výpůjčce (jako její Příloha č. 1).
1.3 Servisní a další podmínky
Servisní podmínky:
• Autorizovaný servis v ČR.
• Bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených servisních výkonů,
včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu, po dobu trvání zápůjčky.
• Doba nástupu servisního technika na opravu a odstranění závady do 72 hodin bez
použití náhradních dílů, při použití náhradních dílů do 120 hodin od nahlášení závady.
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• Zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy, možno i jiného modelu, pokud doba
opravy překročí 120 hodin od nahlášení závady.
Další podmínky:
• Společně se zbožím dodat návod k použití v českém jazyce.
• Součástí dodávky je zároveň i doprava, instalace, napojení na veškeré potřebné sítě – t.j.
uvedení do provozu, předložení veškerých dokumentů, revizí, prohlášení a dalších
podkladů nutných pro provoz (instalační kvalifikace a validace).
• Provedení zaškolení obsluhy a učinit o něm zápis, včetně oprávnění vyškolených
pracovníků školit další zaměstnance KKN a.s.
1.4 Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení:
Doba realizace:

1.10.2020
smlouva bude uzavřena na dobu 2 let

1.5 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění zakázky je Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Karlových Varech
a Chebu.

2

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma,
sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba oprávněná
zastupovat dodavatele, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem
a zadavatelem.

2.2

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a nesmí obsahovat přepisy a opravy,
které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude seřazena dle požadavků specifikovaných v bodě 10. Z důvodu ochrany
oprávněných zájmů účastníka zadávacího řízení doporučuje zadavatel podat nabídku
s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání způsobilosti a kvalifikace).

3

Požadavky na prokázání kvalifikace

3.1 Základní způsobilost
Účastník zadávacího řízení prokáže splnění základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona,
doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení. Základní způsobilost může dodavatel prokázat předložením čestného
prohlášení, které je přílohou č. 3 těchto ZP.
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3.2

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li účastník zadávacího řízení
v obchodním rejstříku zapsán.
Doklady prokazující profesní způsobilost předkládá účastník kopiemi dokladů, příp. je může
nahradit čestným prohlášením. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
3.3

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží:
a) Seznam alespoň 2 významných zakázek stejného, nebo obdobného charakteru (tzn.
dodávka enterální výživy, sippingu, setů a sond pro enterální pumpy) za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení, s finančním objemem každé zakázky min. 200.000 Kč
bez DPH/rok od jednoho objednatele.
b) Popis a obrazovou dokumentaci enterálních pump určených k zapůjčení (prospekty –
datasheety od výrobce).
Doklady o kvalifikaci předloží účastníci zadávacího řízení v nabídkách v kopiích a mohou je
v dokládaném rozsahu nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona nebo výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má
být způsobilost prokázána) nebo platným certifikátem ze systému certifikovaných
dodavatelů.

4

Technické podmínky

Zadavatel výslovně upozorňuje, že uvedené předpokládané spotřeby za 2 roky představují
pomůcku pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné, ani výchozí, pro plnění veřejné
zakázky.
Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel zajistil elektronické připojení přes MS SQL
rozhraní do objednávkového systému zadavatele MEDIOX. Týká se pouze enterální výživy a
sippingu. Sety a sondy se budou objednávat přes objednávkový systém NeOS.
Popis zadavatelem požadovaného propojení MS SQL rozhraní:
- objednávky u jednotlivých oddělení zadavatele jsou v současné době objednávány pomocí
webového rozhraní (Apatyka servis s.r.o.), které ukládá data do MS SQL databáze.
- aplikace Mediox vygeneruje z databáze MS SQL objednávku pro dodavatele. Tato
objednávka je zasílána dodavateli elektronicky v PDK souboru.
- zadavatel požaduje, aby dodavatel byl schopný vygenerovaný PDK soubor zpracovat a na
základě uvedených dat dodat objednané zboží.
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- zadavatel garantuje součinnost subdodavatele Apatyka servis s.r.o. pro všechny
dodavatele.
Toto řešení není časově náročné a neznamená to přímé napojení na databázi zadavatele MS
SQL, ale pouze elektronické zpracování hromadných objednávek – viz Příloha č. 6.
V případě, že vybraný dodavatel tímto elektronickým zpracováním hromadných objednávek
nedisponuje, má tento vybraný dodavatel povinnost zajistit elektronické zpracování
hromadných objednávek ve lhůtě 2 měsíců od účinnosti uzavření Rámcové kupní smlouvy
a Smlouvy o výpůjčce. Nesplnění této podmínky bude důvodem pro odstoupení zadavatele
(objednatele) od Rámcové kupní smlouvy a Smlouvy o výpůjčce.

5

Podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy

V případě, že zadavatel nebude moci zjistit v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ údaje o skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu u vybraného dodavatele, bude požadovat dle § 122 odst. 5 ZZVZ,
aby vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, předložil před podpisem smlouvy:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předcházejícího písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1.
2.
3.
4.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Před uzavřením smlouvy vyzve zadavatel vybraného dodavatele k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

6

Způsob zpracování nabídkové ceny

6.1. Účastník zadávacího řízení je povinen uvést jednotkové ceny u jednotlivých položek
a celkovou nabídkovou cenu v příloze č. 1 – Cenová nabídka.
6.2. Nabídka bude obsahovat celkovou nabídkovou cenu v Kč bez a včetně DPH zahrnující
veškeré náklady (např. dopravu, pojištění, daňové poplatky, atd.) a bude definována
jako nejvýše přípustná.
6.3. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky – viz příloha č. 2.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se ZP. Ceny uvedené v příloze č. 1 a příloze
č. 2 musí být shodné. Nesoulad cen je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího
řízení.
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6.4. Ceny uvedené v nabídce musí být maximální a garantované po celou dobu plnění.

7

Obchodní a platební podmínky

7.1. Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky v návrhu rámcové kupní smlouvy – viz
příloha č. 4 a v návrhu smlouvy o výpůjčce – viz příloha č. 5. Tyto návrhy budou sloužit
k uzavření smluvního vztahu s vítězem této veřejné zakázky.
7.2. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy návrhů smluv účastníkem
zadávacího řízení v rámci přípravy návrhů smluv, které musí být přílohou nabídky
a které musí být podepsány oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení. Tyto
návrhy smluv musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v těchto ZP.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy návrhů smluv: doplnění identifikačních
údajů účastníka zadávacího řízení, kontaktní osoby, bez možnosti upravovat znění
jednotlivých ustanovení smluv.

8

Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem pro hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení je nejnižší celková
nabídková cena v Kč bez DPH za 2 roky.
Zadavatel současně stanoví maximální přípustnou a nepřekročitelnou jednotkovou cenu
jednotlivých položek předmětu veřejné zakázky:
Polymerní a oligomerní výživa:
•

Izokalorická výživa bez vlákniny – 65 Kč bez DPH/litr

•

Izokalorická výživa s vlákninou – 70 Kč bez DPH/litr

•

Hyperkalorická bez vlákniny a se zvýšeným obsahem bílkovin – 100 Kč bez DPH/litr

•

Hyperkalorická s vlákninou – 103 Kč bez DPH/litr

•

Pro diabetiky – 90 Kč bez DPH/litr

•

Oligomerní výživa – 120 Kč bez DPH/litr

Sipping:
•

Izokalorický – 14 Kč bez DPH/kus

•

Hyperkalorický – 20 Kč bez DPH/kus

•

Se zvýšeným obsahem bílkovin – 21 Kč bez DPH/kus

•

Hyperkalorický s vlákninou – 21 Kč bez DPH/kus
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•

Bez tuku – 25 Kč bez DPH/kus

•

Konzistence krému – 25 Kč bez DPH/kus

•

Pro diabetiky – 25 Kč bez DPH/kus
Sety – 30 Kč bez DPH/kus
Sondy nasogastrické – 100 Kč bez DPH/kus
Sondy nasojejunální – 100 Kč bez DPH/kus

Nedodržení maximální a nepřekročitelné jednotkové ceny jednotlivých položek předmětu
plnění veřejné zakázky je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
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Další požadavky zadavatele

9.1. Účastníci zadávacího řízení nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení.
9.2. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
9.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem zadávacího
řízení u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu
poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
9.4. Zadavatel požaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny
přímo vybraným dodavatelem. Dodavatel nesmí zakázku, ani její část, předat jednomu,
či více poddodavatelům, bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.
9.5. Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat dodání vzorků.
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10.1

Informace k zadávací dokumentaci
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
10.2 Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídky budou podány písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 57 ZZVZ a končí dnem 29.9.2020
v 10:00 hodin.
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10.3 Termín a místo pro otevírání obálek
Vzhledem k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje bude otevírání nabídek
podaných v elektronické podobě provedeno dle § 109 ZZVZ a to bez přítomnosti účastníků
zadávacího řízení.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel zkontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno.
10.4 Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je:
Ing. Tina Batková,  354 225 119, e-mail: tina.batkova@kkn.cz

11

Struktura nabídky

Nabídku zadavatel doporučuje seřadit následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krycí list nabídky;
Obsah (s uvedením čísel kapitol, čísel stránek, resp. listů);
Doklady k prokázání kvalifikace;
Vlastní nabídka, včetně vyplněných příloh č. 1 a č. 3 těchto ZP;
Produktová a technická specifikace zboží - enterální výživa a sipping, dle bodu 1.2 této
výzvy;
Technická specifikace zboží - enterální pumpy, dle bodu 1.2 těchto ZP;
Návrh Rámcové kupní smlouvy (příloha č. 4) podepsaný osobou oprávněnou jednat
za účastníka zadávacího řízení;
Návrh Smlouvy o výpůjčce (příloha č. 5) podepsaný osobou oprávněnou jednat
za účastníka zadávacího řízení;
Další dokumenty dle potřeby.

V Karlových Varech dne …………………………..
Za zadavatele:
…………………………………
Ing. Jitka Samáková
předsedkyně představenstva

…………………………………
Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
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