VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
V souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“) Vám tímto dáváme na vědomí zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou
zakázku „Poskytování komplexního pozáručního servisního zabezpečení magnetické rezonance po
dobu 3 let“ (CPV 50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů) pro Nemocnici Třinec,
příspěvkovou organizaci. Tato výzva je zároveň výzvou k prokázání splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ a
zadávací dokumentací.
1. Zadavatel
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
IČ 00534242
zastoupena Bc. Jaroslavem Brzyszkowskim, ředitelem
profil zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
2. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou (na základě smluvního zastoupení) zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr.
Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ
71332529, která je zadavatelem zmocněna ke všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením.
Kontaktní údaje:
e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu
telefon: +420 608 831 124
3. Druh, předmět a rozsah veřejné zakázky
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění je provádění komplexního pozáručního
servisu MR přístroje Siemens Magnetom Avanto 1,5 T, který vlastní a provozuje zadavatel, včetně
příslušenství a jeho dílčích částí, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 této Výzvy, a to po dobu 3
let od zahájení plnění. Součástí pozáručního servisu jsou servis a revize v souladu s Hlavou IX zák. č.
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“). Předmět plnění je blíže
specifikovaný v příloze č. 4 Výzvy k podání nabídek – Obchodní podmínky – návrh servisní smlouvy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v
souladu s § 16 a násl. ZZVZ ve výši 4.650.000,- Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro
účely veřejných zakázek:
CPV kód: 50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
Rozdělení veřejné zakázky na části:
Veřejná zakázka není rozdělena na části.
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4. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 Výzvy a bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu
zadávacího řízení.
5. Lhůta, místo a způsob podání nabídek
Nabídky v rozsahu dle bodu VI Zadávací dokumentace se podávají písemně v elektronické podobě. Účastník
podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. v termínu do 15.2.2021 do 9.00 hodin.
Nabídky budou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html. Jiná forma nabídky, než elektronická,
je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o
tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací. Na elektronickém nástroji E-ZAK
bude umístěna veškerá dokumentace potřebná k podání nabídky.
Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK se nachází v uživatelské příručce pro dodavatele, pod
odkazem: https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK se nachází na adrese
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.
Otevírání nabídek proběhne dle § 109 odst. 1 ZZVZ.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace v souladu s bodem č. V zadávací dokumentace, která tvoří Přílohu č.
1 Výzvy.
7. Ostatní podmínky
Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v zadávací
dokumentaci.
8. Hodnotící kritéria (pravidla pro hodnocení nabídek)
Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá ZZVZ podle nejnižší
nabídkové ceny.
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 ZZVZ jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž
nabídky budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší
nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.
Vybraný účastník je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak,
aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě podle § 124 Zákona.
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Mimořádně nízká nabídková cena
Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele
z hlediska nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 zákona.
9. Další informace a údaje
Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka
zadávacího řízení zadávacího řízení jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na
profilu zadavatele.
Zadavatel nepožaduje výhradní plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 ZZVZ.
Zadavatel konstatuje, že dle stanoviska MPSV v kategorii servisní služby ke zdravotnickým prostředkům
díky jednoznačně stanovené legislativě mohou tyto služby vykonávat pouze způsobilé a výrobcem pověřené
osoby, proto zde v současné době není prostor pro využívání aspektů odpovědného zadávání.
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena v zákonné lhůtě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. V žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele. Pokud nebude žádost o
poskytnutí vysvětlení doručena zadavateli v zákonné lhůtě, zadavatel není povinen požadované vysvětlení
poskytnout. Na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané jinou než písemnou formou vloženou do
elektronického nástroje E-ZAK nebo po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebude
brán zřetel.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Informace a údaje uvedené v této Výzvě a jejích přílohách (zadávacích podmínkách) vymezují požadavky
zadavatele na obsah nabídky na veřejnou zakázku. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení.
10.
GDPR
Dodavatel podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Seznam významných služeb
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (Návrh servisní smlouvy)
Příloha č. 5 – Technická specifikace
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podepsal
JUDr. Rita Digitálně
JUDr. Rita Kubicová
2021.01.28
Kubicová Datum:
12:54:06 +01'00'

