PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Vážení,
zadavatel veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky spotřebního materiálu pro analýzu
nukleových kyselin, vč. výpůjčky analytického systému pro MKB“ zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ nebo „zákon“), Vás tímto informuje o zahájení veřejné zakázky
a současně Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ a zadávací
dokumentací.

1.

Zadavatel

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sídlo:
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 OPava
IČO/DIČ:
47813750/CZ47813750
Zastoupena:
Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem
Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Roxana Otrubová, referent majetkové správy
Telefon: 777 591 238
E-mail: otrubova.roxana@szzkrnov.cz

2.

Druh, předmět a rozsah veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, jejímž
předmětem je výběr nejvhodnějšího dodavatele k zajištění kompletních opakovaných dodávek
veškerého spotřebního, kontrolního a kalibračního materiálu (dle také jen „zboží“) pro analýzu
nukleových kyselin (DNA a RNA), včetně bezplatné výpůjčky IVD analytického systému, včetně
dopravy, kompletního ovládacího softwaru pro plné zajištění požadovaných funkcí, školení
uživatelů dle požadavků zadavatele, kompletní servis analytického systému, vč. výměny
náhradních dílů, pravidelných předepsaných prací, práce technika a dopravy, zajištění
odborných konzultací aplikačním specialistou pro mikrobiologický úsek (dále také jen „MKB“)
Centrálních laboratoří (dále také jen „CL“) zadavatele na dobu neurčitou.

3.

Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech příloh způsobem, který umožňuje dálkový
přístup na profilu zadavatele:
https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
Zadávací dokumentace, včetně příloh, bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu zadávacího
řízení.
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4.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:
25. 2.2020 do 10:00 hodin.
Místo pro podání nabídek:
Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
internetové adrese: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

dostupného na

Způsob podání nabídek:
Podání nabídek k této veřejné zakázce je přípustné pouze v elektronické formě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Jiná forma podání nabídky není přípustná, a to včetně nabídky
podané prostřednictvím emailu či datové schránky!!! Nabídky podané v jiné formě než
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebude zadavatel vyhodnocovat, tyto budou VYŘAZENY a
účastník bude ze zadávacího řízení VYLOUČEN. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Nabídka v českém jazyce bude vložena účastníkem ZŘ v elektronické formě do elektronického
nabídkového listu vytvořeného v el. nástroji E-ZAK, zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a
důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím
stanovené lhůty pro jejich zpřístupnění.
Nabídky budou v elektronickém nástroji chráněny šifrováním jejich obsahu v souladu s požadavky
stanovenými Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 260/2016 Sb., v platném znění. Bližší podrobnosti
a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí zadávací dokumentace – Příloha č. 8.

5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
5.1

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) splní základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) – e),
b) splní profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a),
c) splní technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) a k).
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

6.

Ostatní požadavky zadavatele

Zadavatel dále požaduje předložit:
 Dodavatel je povinen VE SVÉ NABÍDCE uvést, zda instalace a provoz předmětu plnění vyžaduje
splnění zvláštních podmínek ze strany zadavatele (např. z hlediska požadavků na kapacitu
inženýrských sítí, dodávky vody, medicinálních plynů atd.) a pokud ano, uvést detailně tyto
zvláštní podmínky.
 Zadavatel požaduje V NABÍDCE doložit doklad o splnění ohlašovací povinnosti na SÚKL k prodeji a
servisu zdravotnických prostředků dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. (platné
v případě, že nabízený přístroj je zdravotnický prostředek ve smyslu zákona 268/2014Sb.
o zdravotnických prostředcích)
 Zadavatel požaduje prokázat V NABÍDCE shodu nabízeného analyzátoru i veškerých reagencií, vč.
spotřebního, kontrolního a kalibračního materiálu s požadovanou technickou normou nebo
technickým dokumentem dle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění, a to předložením certifikátu
CE či prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů v českém jazyce či opatřené úředním
překladem do českého jazyka
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Zadavatel akceptuje předložení prosté kopie dokumentů či jejich úředního překladu.

7.

Technické podmínky

Technické podmínky nezbytné pro splnění veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 5 zadávací
dokumentace. V případě, že technické podmínky obsahují specifikace, které by určitým dodavatelům
zaručovaly konkurenční výhodu a vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, pak zadavatel
umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

8.

Kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 podle jejich ekonomické výhodnosti, na základě nejnižší
nabídkové ceny (váha 100%).
Předmětem hodnocení bude nabídková cena za předmět VZ v Kč bez DPH, tzn. celková cena
reagencií a spotřebního, kontrolního a kalibračního materiálu za přepokládaný počet testů za
období 4 roky za všechny typy testů dohromady.
Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Pořadí dodavatelů
bude stanoveno podle výše nabídkové ceny.
Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

9.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ vázáni svými nabídkami) je stanovena na 120
kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

10.

Ostatní informace a údaje

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 200 000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ust. §16 a ust. §20 zákona, jako
předpokládaná výše peněžitého plnění zadavatele za plnění zakázky po dobu 48 měsíců.
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být učiněna prostřednictvím
el. nástroje E-ZAK. Zadavatel v zákonné lhůtě zveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti
na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka ZŘ uveřejněním na profilu
zadavatele. Dle § 53 odst. 5 zákona se v takovém případě rozhodnutí o vyloučení účastníka ZŘ považuje
za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Dle
§ 53 odst. 5 zákona se v takovém případě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené
všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným účastníkům ZŘ okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost.
Veškeré informace a údaje uvedené v této Výzvě a ostatních dokumentech, souvisejících s touto veřejnou
zakázkou, vymezují požadavky zadavatele na obsah nabídky na veřejnou zakázku. Tyto uvedené
požadavky je dodavatel povinen bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky k VZ. Neakceptování
požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následným vyloučením
dodavatele ze zadávacího řízení.
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11.

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne dne 25. 2. 2020 v 10:05 hod. Jelikož Zadavatel
připouští podání nabídek pouze elektronickou podobou prostřednictvím el. nástroje E-AZK, bude otevírání
nabídek probíhat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

V Opavě

Ing. Karel
Siebert,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Karel Siebert,
MBA
Datum: 2020.02.06
10:29:06 +01'00'

……………………………………………………………
za zadavatele
Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel
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