tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen zákona) – otevřené podlimitní řízení

1) Název zakázky
„DODÁVKA MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ PRO ZZS KVK“
Toto zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem
veřejné zakázky Z2017-005987.

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku a medicinálního vzduchu
(viz. Příloha č.3 výzvy) určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče po dobu 2
let ode dne uzavření rámcové smlouvy nebo do dosažení celkového nepřekročitelného limitu
plnění dodavatele ve výši 5.000.000,- Kč bez DPH za všechny druhy předmětu plnění v součtu,
přičemž platí to, co nastane dříve.
Medicinální kyslík bude dodáván v balení ve formě tlakových lahví v odlehčeném provedení
o objemu 2 litry, plněných na tlak 20 MPa, a ve formě tlakových lahví v odlehčeném
provedení o objemu 10 litrů s integrovaným redukčním ventilem, plněných na tlak 20 MPa.
Medicinální vzduch bude dodáván v balení ve formě tlakových lahví o objemu 10 litrů,
plněných na tlak 20 MPa.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také nájem a distribuce těchto lahví do míst plnění
uvedených v zadávací dokumentaci, a to včetně všech dalších poplatků. Součástí veřejné zakázky
je dále dodání veškerých návodů k údržbě, technické dokumentace v tištěné a datové podobě v
českém jazyce, dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejména
certifikát SÚKL, dodávku atestů, certifikátů a prohlášení o shodě.
Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním uchazečem s tím, že veškeré smluvní podmínky jsou
vymezeny v této rámcové kupní smlouvě. Plnění bude probíhat postupně na základě písemné
výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za obě části určená zadavatelem postupem dle § 18 a
násl. ZZVZ činí cca 5.000.000,- Kč bez DPH (6.050.000,- Kč vč. DPH). Předpokládaná hodnota je
zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena.
Název kódu CPV : Lékařské plyny
Kód CPV: 24111500-0

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem.
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Dodávky budou realizovány postupně v průběhu 2 let od podpisu rámcové smlouvy nebo do
dosažení celkového nepřekročitelného limitu plnění dodavatele ve výši 5.000.000,- Kč bez DPH
za všechny druhy předmětu plnění v součtu, přičemž platí to, co nastane dříve, a to na základě
objednávky dle potřeb zadavatele.
Termín plnění objednávky: nejpozději do 24 hodin od předání objednávky.
Termín plnění mimořádné objednávky (v případě mimořádné události, tzn. situace s
hromadným postižením zdraví): do 6 hodin od předání objednávky.
Místem plnění veřejné zakázky jsou níže uvedené výjezdové základny zadavatele s uvedením
předpokládaných četností dodávek do jednotlivých míst plnění za rok plnění veřejné zakázky:

Místo plnění
ZZS KVK, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
ZZS KVK, Slovenská 1596, 356 01 Sokolov
ZZS KVK, K nemocnici 17, 352 01 Cheb

Předpokládaný počet
dodávek za rok
32
27
37

4) Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti – nejnižší nabídkové ceny v Kč
vč. DPH.

5) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) 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 zákona 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.
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,
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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.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
B) 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 :
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
C) Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje
a) vzorky odlehčených tlakových lahví o objemu 2l a 10l, bude-li k tomu účastník vyzván;
b) platný Certifikát správné výrobní praxe pro výrobce léčivých látek vydávaný
Státním ústavem pro kontrolu léčiv (prostá kopie)
c) rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o registraci medicinálního plynu –
kyslíku (prostá kopie)
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
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 zadávacího řízení.
Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
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nahrazuje doklad prokazující
a) základní způsobilost podle § 74, a
b) profesní způsobilost podle § 77 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).
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) 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.

6) Další povinné součásti nabídky
Součástí nabídky musí být rovněž:
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce
a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
c) předložil údaje o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení a jeho poddodavatele,
d) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti
za plnění veřejné zakázky.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě.
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V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v nabídkovém rozpočtu,
je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková cena dodávky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena dodávky
v Kč vč. DPH.
2. Uchazeč je povinen ve své nabídce navrhnout pro každý druh plnění (viz příloha č. 3 této
výzvy):

a) jednotkovou kupní cenu náplně (tj. medicinálního kyslíku a medicinálního vzduchu) s
tím, že kupní cena jednotlivé dodávky bude součtem těchto jednotkových cen,

b) jednotkovou paušální náhradu za nájem vratných obalů včetně všech nákladů s tím
spojených,

c) jednotkovou paušální cenu za distribuci jedné dodávky (dílčí objednávky) do
konkrétního místa plnění dodávky včetně všech nákladů s tím spojených.

8) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a
termín otevírání obálek
Nabídky mohou uchazeči doručit:
a) osobně na sekretariát Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v úředních
hodinách: Po – Pá 7:30 – 15:00 nebo
b) poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 390/98C,
360 06 Karlovy Vary (doručení do datové schránky zadavatele není přípustné).
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 03.04.2017 do 10:00 hodin. V případě doručení
nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou
zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 03.04.2017 v 10:10 hodin ve druhém patře,
v kanceláři č. 327Z, na adrese Závodní 390/98c, Karlovy Vary, PSČ 360 00. Při otevírání obálek
mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

9) Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta
činí 90 kalendářních dní.

10)

Kontaktní osoby

Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro dodatečné dotazy k zadávacím
podmínkám) je stanoveno toto kontaktní místo a osoba:
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
Hana Šperlová, administrátor veřejné zakázky
e-mail: hana.sperlova@zzskvk.cz, tel: 353 362 519
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11)

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.
Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným
zástupcem účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
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
Další povinné součásti nabídky dle čl. 6
Cenová nabídka
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná
zakázka - Medicinální plyny - neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa
účastníka.

12)

Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku



Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 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.
 Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli:
doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je
zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1
 Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření
smlouvy předložit
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle 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,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Nepředložení těchto údajů, dokladů nebo vzorků je důvodem k vyloučení účastníka
zadávacího řízení.

13)

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
00574660
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zastoupen:

MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem

V Karlových Varech dne 7.3.2017

MUDr.
Roman
Sýkora,
Ph.D.

Digitálně podepsal
MUDr. Roman Sýkora,
Ph.D.
DN: c=CZ, cn=MUDr.
Roman Sýkora, Ph.D.
Datum: 2017.03.07
07:43:53 +01'00'

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje
12.

PŘÍLOHY – NEDÍLNÁ SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.
2.
3.
4.
5.

Krycí list
Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace
Specifikace předmětu zakázky
Smluvní podmínky – závazný vzor smlouvy
Vzor čestného prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o
pravdivosti údajů
Formulář pro zpracování nabídkové ceny

6.
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