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Zadávací podmínky
Veřejná zakázka:

,,Nákup pasivních antidekubitních matraci"
dle § 53 zákona é. 134120'|6 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
tj. formou zjednodušeného podlimitního řízení

Zadavatel:
Sídlem:
tě:
Dtč:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka 1205
Bezručova 1190119, 360 01 Karlovy Vary
26365804

cz263658o4

Statutární zástupce:

lng, Jitka Samáková, předsedkyně představenstva
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva
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PREAMBULE
Tyto zadávací podmínky (dále též,,ZP") sloužíjako podklad pro vypracování nabídeF
dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řizení, Práva a povinnosti
neuvedené v těchto zadávacích podmínkách se řídízákonem č. 13412016 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, kteqý 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 týkajícíse elektronického nástroje jsou dostupné na
https ://ezak. kr-karlovarsky. cz
Dodavatel či účastníkzadávacího řízení musí provést registraci v elektronickém
nástroji E ZAK za účelemkomunikace se zadavatelem a pro podání nabídky.
Ad resa

p

ro reg istrac i je https ://eza

k.

kr-ka rlova rskv. czlreq istrace. htm l

V případě jakýchkoli otázek týkajícíchse technického nastavení kontaktujte, prosíme,
provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak,cz, tel.
+420 538702719,
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.czlprofile displav 630.html
Zadávací dokumentace je k dispozici pouze v elektronické podobě. Listinnou podobu
zadáv ací doku mentace zadavatel neposkytuje.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí
a zkušenostíz oblasti zadávaní veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní,
nediskriminačnía 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. ZAIZ.
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Předmět veřejn é zakázky

1.1 obecné vvmezení předmětu veřeiné zakázkv

-

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pasivních antidekubitních matrací
557
určených do Karlovarské krajské nemocnice á.s,, nemocnice
v Karlových Varech a nemocnice v Chebu.

ks

Poěty jednotlivých typů matraci (rozměry, kompatibilita, přesná specifikace)

jsou uvedeny ve ,,Formuláři technické specifikace dodávky",

kteryi je

přílohou č. 3 zadávací dokumentace (dále,,příloha č. 3').
Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat požadavky na charakter

a vlastnosti uvedené v příloze č. 3.

SoučástídodávkLpředmětu plnění musí rovněž být:
. doprava zbožído místa plnění,
o platné prohlášení o shodě,
. ověření deklarovaných technických parametrů nabízených matrací dle
technické specifikace, dle přílohy č. 3 (viz bod 1.3),
o předání všech příslušných dokladů,
. likvidace obalového materiálu.
1.2 klasifikace předmětu veřeiné zakázkv

CPV kód: 39143112-4 Matrace

í.3 Technické parametrv, iakostní a funkčnípožadavkv dodávkv
Technické parametry a jakostní a funkčnípožadavky na dodávku

stanovil
jednoznačnost,
zadavatel se snahou o maximální objektivitu a
s cílem dosáhnout
nejen porovnatelnosti podaných nabídek, ale rovněž s cílem dosáhnout účelu,
pro ktelý je dané vybavení pořizováno.

Požadované technické parametry, jakostní a funkčnípožadavky na dodávku jsou
zadavatelem specifikovány v příloze č. 3.

Technické parametry a jakostní a funkčnípožadavky dodávky specifikované
v příloze č, 3 musí nabízenézbožíbezpodmínečně splnit.
Přílohu ě. 3 jsou účastnícizadávacího řizeni povinni předložit v nabídce a jeho
vyplněním účastnícizadávacího řizeni deklarují způsob splnění požadovaných
technických parametrů, jakostních a funkčníchpožadavků nabízeného zboži,
Zadavate| nepřipouští žádnéodchylky mimo rámec číselnýchhodnot parametrů
uvedených v příloze č, 3. Dodavatel se podpisem na příloze č. 3 zavazuje, že
dodané zbožíbude zcela odpovídat technickým parametrům, jakostním
a funkěním požadavkůmuvedeným v nabídce.
Všechny zadavatelem požadované parametry jsou stanoveny jako parametry
absolutní, tj. takové, které musí nabízenézboži bezpodmínečně splnit.
V případě nedodržení požadovaných absolutních parametrů bude nabídka
posouzena jako nesplňujícípodmínky zadání a bude vyloučena z da!šího
posuzování a hodnocení.
419
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Pro veškerénabízenézbožídoložíúčastníkk nabídce produktový
katalog (katalogový list) obsahujícífotodokumentaci a technické
funkčnía jakostní charakteristiky, a to min. v rozsahu daném přílohou č. 3.
Nabízenézboži musí být nové, nikdy předtím nepoužité,prvotřídní kvality,
zabalené v originálních obalech.

Veškeré dodávky nabízenéúčastníkemzadávaciho řízení musí splňovat české
příp. evropské normy a zákonné předpisy,

V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem
zadávaciho řízení deklarovaných technických parametrů u nabízenédodávky
musí být účastníkzadávacího řízení schopen, a to na základé písemnéžádosti
zadavatele, předložit zadavateli v požadované lhůtě případně dalšíúdaje,
informace či doklady k nabízenémuzboží,event. jeho vzorky, prokazující
dodrženívšech technických, kvalitativních a funkčníchparametrů v úrovni
požadovanév těchto zadávacích podmínkách.

1.4 Zvláštní podmínkv pro realizaci zakázkv
Při dodávkách zbožíbude vybraný dodavatel povinen respektovat provoz
nemocnice a postup prací koordinovat dle pokynů odpovědných osob

zadavatele. Dodavatel složí,dopraví a instaluje dodávané zbožíaž na konkrétní
místo určení.

2

Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahě4eni plnění: neprodleně po podpisu smlouvy.

3

Místo pInění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je Karlovarská krajská nemocnice á.s., Bezručova
1190119, 360 01 Karlovy Vary - nemocnice v Karlových Varech a nemocnice

v Chebu.

4

Předpokládaná a maximální hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná a současně maximální přípustná hodnota předmětu
zakázky činí2.000.000,-Kč bez DPH.

veřejné

Nedodržení maximální přípustné hodnoty předmětu veřejné zakázky bude
bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a účastníkzadávacího řízení
bude vyloučen.

5

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
V nabídce musí být uvedeny identifikačníúdaje dodavatele, zejména: obchodní
firma, sídlo, identifikační číslo,osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp.
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osoba oprávněná zastupovat dodavatele, kontaktní adresa pro p
mezi dodavatelem a zadavatelem.
Nabídka musí být zpracována v českémjazyce a nesmí obsahovat přepisy

a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude seřazena dle požadavkůspecifikovaných v bodě 13. Z důvodu
ochrany oprávněných zájmů účastníkazadávaciho řízeni doporučuje zadavatel
podat nabídku s jednotlivě očíslovanýmilisty (včetně dokladů k prokázáni
způsobilosti a kvalifikace).

6

Požadavky na prokázání kvalifikace

6.í Základní kvaIifikační předpokladv
Účastníkzadávacího řizeni prokáže splnění základni způsobilost v rozsahu dle
§ 74 zákona, doklady prokazujici základní způsobilost podle § 74 zákona musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsícůpřede dnem zahďlení zadávacího řízení.Základní způsobilost může
dodavatel prokázat předložením čestnéhoprohlášení, které je přílohou č. 5 těch
zadávacích podmínek,

6.2 Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastníkzadávaciho řizení, ktený předloží
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li účastník
zadávacího íízeniv obchodním rejstříku zapsán.
Doklady o kvalifikaci předložíúčastnícizadávacího řízenív nabídkách v kopiích
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 staršínež 3 měsíce
k poslednímu dni, ke kterému má být způsobilost prokázána) nebo platným
ceňifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů.

a

7

Podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy
V případě, že zadavatel nebude moci zjistit v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ údaje

o skuteěném majiteli podle zákona o někteqých opatřeních proti legalizaci výnosů
trestné činnosti a financování terorismu u vybraného dodavatele, bude
požadovat dle § 122 odst. 5 ZZVZ, aby vybraný dodavatel, ktený je právnickou
osobou, předložil před podpisem smlouvy:

z

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skuteěným majitelem podle
zákona
něktených opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti
a financován í terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předcházejícího písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2, seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

z

o
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4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

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

8

Způsob zpracování nabídkovéGeny
Učastníkzadávacího řizeni je povinen uvést nabídkovou cenu v příloze č. 1
Formulář - cena.

-

cenová nabídka bude obsahovat celkovou nabídkovou cenu v kč bez DpH
a včetně DPH. Cenová nabídka zahrnuje veškerénáklady dodavatele (např.
doprava, pojištění,daňové poplatky, inflace, nárůst cen materiálů, atd,) a bude
definována jako nejvýše přípustná.

Nabídková cena uvedená účastníkemzadávacího řizení můžebýt překročena
pouze v případě změny předpisů týkajícíchse daně z přidané hodnoty.

-

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky viz
příloha č. 2. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacimi
podmínkami. Ceny uvedené v příloze č. 1 a příloze ó. 2 musí být shodné,
Nesoulad cen je důvodem pro vyloučeníúěastníkazadávacího řízení,

Cena uvedená v nabídce musí být maximální a garantovaná po celou dobu
plnění.

9

Obchodní a platební podmínky
Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky ve vzorové kupní smlouvě - viz
příloha č,4, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem tohoto
zadávacího řízeni,

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy

dodavatelem v rámci přípravy návrhu kupní smlouvy, která musí být přílohou
nabídky a která musí být podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. Tento
návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v těchto
zadáv acích pod m ín kách,

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy: doplnění
identifikačních údajůuchazeče, kontaktní osoby, bez možnosti upravovat znění

jed notlivých

ustanovení smluv

í0 Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižšínabídkové
uvedená
v účastníkemvyplněném Formuláři cena (příloha č. 1).

ceny, Bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH,

719

karlovarská
krajská
nemocnlce

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190119
360 01 Karlovy Vary

Nedodržení maximální a nepřekročitelnéceny předmětu plnění
zakázky důvodem pro vyloučeníúěastníka ze zadávacího řízení.

11 Dalšípožadavky zadavatele
Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastív zadávacim
řízení.
Zadav atel nepřipouští va rianty nabíd ky.

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

12 lníormace kzadávacím podmínkám

í2.íÚdaie

o přístupu k zadávacím podmínkám
Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.czlprofile displav 2.html

12.2 Lhůta a místo pro podání nabídkv

Nabídky budou podány písemně v elektronické podobě prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.czl.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 57 ZZVZ a koněí dnem
3.12.2020 v 10:00 hodin.

í2.3 Termín a místo pro otevírání nabídek
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 rozumi 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
datovou zprávou obsahujícínabídku nebylo před jejím otevřením
manipulováno,

s

12.4 Kontaktní osobv
Kontaktní osoba ve věcech formální stránky zadávacího řízeníje:
lng. Tina Batková, 8 354 225119, e-mail: tina.batkova@kkn.cz
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13 Struktura nabídky a podpis nabídky
Nabídku zadavatel doporučuje seřadit následovně:
1, Krycí list nabídky (dle přílohy č. 2)
2. Doklady k prokázání kvalifikace.
3. Návrh kupní smlouvy (dle přílohy č. 4.) podepsaný osobou oprávněnou jednat
za účastníka zadáv acího řízení
4. Vyplněný formulář technické specifikace dodávek (dle přílohy č. 3), Tato
součást nabídky se po podpisu kupní smlouvy stane její přílohou.
5. Technická dokumentace nabízenédodávky (viz čl. 1.3)

6. Cenová nabídka (dle přílohy č. 1). Cenová nabídka se po podpisu smlouvy
stane její přílohou,
7. Dalšípřílohy (nepovinné).

V Karlových Varech dne

ť( .tt. 2o2o

za zadavatele:

lng. Jitka Samák

Mgr.

předsedkyně předsta,

Bracháček
představenstva

Karloval,ská kra,iská ttemocnice a.s.
ncntocnicc v l(rr|ovÝch \hrcch, IC:263 ó5 804
1 1 90/1 9, 360 0 1 Karlovy Vary
TeL:354225 l11, fax:353 l15 178
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