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Yýzva k podání nabídky
Veřejná zakázkaz

o,Dodávka močových sáčků,uzavřený měřícímočový
systém pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.6.
Tato veřejnázakazkaje v souladu s § 31 zákonač. 13412016 Sb., o zadávániveřejných zakázek,
v platném znění (dále jen ,,zákona" nebo ,,ZZYZ) zadávána mimo režim zákona, s výjimkou
vŽdy aplikovatelného použitízásad vyjádřených v ust. § 6 zákona (zásady transparentnosti a

přiměřenosti, ve vztahu k účastníktlmzadávacího řizení zásada rovného zacházení a zákaz
diskriminace). V případě, že se však během procesu zadávání veřejné zakázky vyskytnou
výkladové nejasnosti, interpretačni mezery či nejistoty, bude použit pří zadávání veřejné
zakénky malého rozsahu analogický výklad dle příslušných ustanovení zákona; avšak bez
dotČeníkautely uvedené ve větě první, tj. skutečnosti, že veřejné zakénky malého rozsahu jsou
zadáv ány mimo režim zákona.

Zadavate|z

Sídlem:

Ič:
DIč:

Karlovarská kraj ská nemocnice a.s.
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka 1205
Bezručova 1190ll9,360 01 Karlovy Vary
26365804
CZ26365804

statutární zástupce: Ing. Jitka samáková, předsedkyně představenstva
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva
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Obsah
1

Vymezení předmětu veřejné zakózky .,.................................................,.,...,.,.4

2
3

4
5
6

Přílohy:
Přítoha č. ]

-

Vzorová rámcová kupní smlouva (zveřejněno na PROEBIZ TENDERBOX)

Přítoha č. 2

-

Vzor Čestnéprohlášení - základní způsobilost (zveřejněno na PROEBIZ

TENDERBoX)
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PREAMBULE
Veřejná zakánkamalého rozsahu bude mít formu on-line výběrovéhoíizeni (dále jen,,výběrové
řizení") přes elektronický nástroj PROEBIZ TENDERBOX.
Veškeréúkony včetně podání nabídky a předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí
nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje PROEBIZ

TENDERBoX.

Dodavatel Či účastníkvýběrového íízenimusí provést registraci v elektronickém nástroji
PROEBIZ TENDERBOXza účelemkomunikace se zadavatelem a pro podání nabídky.
V případě zájma o zaíazeni do výběrového íízenísdělte tuto skutečnost administrátorovi
na email: alice.capova@kkn.cz a bude Vám odeslánaYýrva k účastiv elektronické aukci
z elektronického nástroje PROEBIZ TENDERBOX, kde se registrujete.

V

případě jakýchkoli otázek týkajícíchse technického nastavení kontaktujte, prosíme,

provozovatele elektronického nástroje PROEBIZ TENDERBOX
houston@proebiz.com,tel. +420 255 707 0I0.

na

e-mailu:

Yýzva k podání nabídky je uveřejněna na profilu zadavatele:
htt§ //ezak. kr-karlovarsky. czlprofi le_d i spl ay 63 0. html
:

Yýzvak podání nabídky je k dispozici pouze v elektronické podobě. Listinnou podobu Yýzvy
k podání nabídky zadavatel neposkytuje.

Zadavatel zpracoval tuto Výzvu k podání nabídky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností
z oblasti zadávaní veřejných zakének s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a
hospodárné zadání veřejné zakázky.
Zadavatelproto žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí tétoYýzvy k podání nabídky 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 nebo podat námitky.
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Vymezení předmětu veřejné zakázky
Popis předmětu veřeiné zakázkv

1.1

Předmětem plnění zakázkyje uzavření smluv s r.ybranými dodavateli na dobu 6 měsícŮ,
na dodávky močových sáčkůa uzavřený měřící močový systém pro Karlovarskou
krajskou nemocnici a,s.
Předmětem veřej né zakázky

j

sou nás ledtrj ícípol ožky

:

lJzavřený močový systém - močový sáček s křížovou výpustí o objemu 2000ml (9500
ks)
Souprava pro měření hodinové diurézy 400mll2000m1 (260 ks)
Souprava pro měření hodinové ďixézy 500m1/2000m1 (150 ks)

Držák močových sáčků,plastový

1.2

ks)

Doba plnění veřeiné zakázky
Předpoklád ané zahájení plnění :
Předpokládaná doba r ealizace :

1.3

(1 100

I.1.202I
smlouvy budou uzavřeny na dobu 6 měsíců

Místo plnění veřeiné zakázky
Místem plnění zakázky jsou objekty Karlovarské krajské nemocnice a.s.
v Karlových Varech a nemocnice v Chebu.

-

nemocnice

Požadavky na proká zání kv alifikace
2.1

základní způsobilost
Účastník výběrového Ťizení prokáňe splnění základni způsobilosti v rozsahu dle § 74
zákona, doklady prokazujíci základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsícůpřede dnem
zahájení zadávacího řízení.Základní způsobilost můžeúčastníkvýběrového íízení
prokénat předložením čestnéhoprohlášení, které je přílohou ě.2 této výzvy.

2.2 profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastníkvýběrového řizení, který předložívýpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li účastníkvýběrového řízeni
v obchodním rejstříku zapsán.

Doklady prokazujícíprofesní způsobilost předkládá účastníkkopiemi dokladů, příp. je
můženahradit čestným prohlášením. Doklady prokazující profesní způsobilost musí
prokazovat splnění požadovanéhokritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájeni výběrovéh o řízení.
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Doklady o kvalifikaci předloží účastnícivýběrového Ťizení v nabídkách v kopiích a
v dokládaném rozsahu nahradit čestným prohlášením nebojednotným evropským osvědčeníd
pro veřejné zakžnky podle § 87 zakona nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelťi
(nesmí b;it staršínež 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému mábýt způsobilost prokénána)
nebo platným certifi kát em ze systému certifi kovaných dodavatelů.
Před uzavřením smlouvy yyzve zadavatel vybraného dodavatele k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvaliťrkaci, pokud je jižnemák dispozici.

Doklady k prokázání kvalifikace a podepsaný návrh kupní smlouvy budou vloženy
formou příloh do elektronického nástroje PROEBIZ TENDERBOX nejpozději do

27.11.2020 do 10:30 hod.

3

Způsob zpracoyání nabídkovéceny
3.1. Účastník výběrového řízeníje povinen uvést nabídkovéceny u jednotlivých položek.
3.2. Nabídkové ceny budou obsahovat celkovou nabídkovou cenuzakaždou položku v Kč
bez DPH a budou zahrnovat veškerénáklady (např. dopravu, pojištění,daňovó
poplatky atd.) a budou definovány jako nejvýše přípustné.
3.3. Nabídková ceny uvedené účastníkemvýběrového řízenímohou být překročeny pouze
v případě zmény předpisů týkajícíchse daně z pŤidané hodnoty.
3.4. Ceny uvedené v nabídce musí být maximální a garantované po celou dobu plnění.

4

Obchodní a platební podmínky
4.1. Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky ve vzorové rámcové kupní smlouvě
- vw příloha č. 1, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným
dodavatelem.

4,2. Zadavatel připouští pouze dále speciťrkované úpravy vzorové smlouvy účastníkem
výběrového íízeniv rámci přípravy návrhu kupní smlouvy, která musí b;it přílohou
nabídky akterá musí b/t podepsána oprávněným zástupcem účastníkavýběrového
řízení. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené
v této výzvě.

Zadavatel připouští pouze následujícíúpravy vzorové smlouvy: doplnění
identiťrkačníchúdajůúčastníkavýběrového řizeni, kontaktní osoby, bez možnosti
upravovat znénijednotliqých ustanovení smluv.

5

Způsob hodnocení nabídek

Základnimkritériem pro hodnocení nabídek jsou nejnižšínabídkové ceny jednotlivých položek
uvedených v Kč bez DPH.
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Nabídky účastníků
budou hodnoceny prostřednictvím elektronické aukce.
aukčníhokola je 1.12,2020 v 10:30 hod.

Zadavateluvádí, že aukčnímihodnotami elektronické aukce budou jednotlivé položky dle bodtj
1.1 této Yýzvy k podání nabídky a že kompletní podmínky elektronické aukce budou uvedeny
veYýzvě k úěasti v elektronické aukci.

6

Dalšípožadavky zadavatele
6.1.Zadavate| požaduje po vybraném dodavateli dodání vzorků po ukončení
aukčníhokola pro ověření splnění kvalitativních požadavků.
6.2. Účastníci výběrového řízení nemají právo na úhradu nákladů spojených
v zadávacimŤizeni.

s účastí

6.3. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
6.4. Zadavatel si vylrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkemqýběrového
řízeníu třetích osob a účastníkvýběrového íizeníje povinen mu v tomto ohledu
poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
6.5. Zadavatel požaduj e, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny
přímo vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel nesmí zakázku, ani její část předat
jednomu či více poddodavatelům bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.
6.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.
6,7. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit znéni finální podoby rámcové kupní smlouvy.

V Karlových Varech dne 19.1I.2020

zazadavatele;

Mgr. Daýd Bracháček
místopředy'da představenstva

Ing. Jitka Sa

předsedkyně
Karlovarská kra.|ská nentocnice a.§.

nenocnlce v Karlových Yarech, IČ: 263 ó5 804
sezručova 1190119,3ó0 0l Karlovy Vary
TeL:354225 ll1, fax: rs: tts

irs
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