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 „Kardiotokografický systém pro gynekologicko-porodnické oddělení“ (CPV 33190000-8 Různé
zdravotnické přístroje a výrobky, CPV 33195100-4 Monitory) pro Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvkovou organizaci. Tato výzva je zároveň výzvou k prokázání splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ a
zadávací dokumentací.
1. Zadavatel
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem,MPH, ředitelem
profil zadavatele na: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
2. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou 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 a zároveň jsou jí učiněné úkony rozhodnými pro
počátek či ukončení běhu lhůt dle ZZVZ.
Kontaktní údaje:
e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu
telefon: +420 608 831 124
3. Druh, předmět a rozsah veřejné zakázky
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka kardiotokografického systému pro gynekologickoporodnické oddělení, pro nepřetržité sledování vitálních funkcí matky a plodu společně s možností
vyhodnocení. Jedná se o monitorovací, dokumentační a informační systém pro dohled nad porodnickou a
gynekologickou péčí. Součástí dodávky bude:
-

Kardiotokograf 3ks

-

Bezdrátová telemetrická jednotka 3ks

-

Upgrade stávajících přístrojů o měření krevního tlaku matky 2ks

-

Upgrade stávajícího přístroje o měření tlaku a saturace krve kyslíkem matky 1ks

-

Centrální monitor 1ks

-

Dohledová stanice 4ks

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v
souladu s § 16 a násl. ZZVZ ve výši 2.700.000,- Kč bez DPH.
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.
Nabídky budou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_4.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.
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.
Účastník podává nabídku v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK ve lhůtě pro podání
nabídek, tj. do 27.4.2021 do 9.00 hod.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, kromě
prohlášení o shodě, které může být v jednom z oficiálních jazyků EU. Pokud zákon nebo zadavatel požaduje
předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle
právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává (s překladem do českého jazyka). Bude-li mít
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, vyhrazuje si právo vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve
slovenském jazyce se předkládá bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Katalogové informace, popisy, produktové listy není
nutné překládat, připouští se jazyk anglický.
Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky předložená nejlépe ve formátu PDF, případně též ve
formátu RTF, DOC či DOCX. V samostatném souboru musí být přiložena elektronická verze návrhu
smlouvy, a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Elektronická verze smlouvy musí být řádně vyplněna
v souladu s touto zadávací dokumentací, a doplněná o přílohy, které účastník vyplní.
Na elektronickém nástroji E-ZAK bude umístěna veškerá dokumentace potřebná k podání nabídky.
Nabídka bude obsahovat:
- seznam dokumentů obsažených v nabídce,
- vyplněný a elektronicky podepsaný krycí list (vzor – Příloha č. 3 Výzvy),
- elektronicky podepsaný návrh smlouvy - obchodní podmínky; Obchodní podmínky jsou pro dodavatele
závazné a dodavatel je povinen je akceptovat v návrhu smlouvy předkládaného jako nabídku do
zadávacího řízení. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze
v zadavatelem označených částech (Příloha č. 4 Výzvy),
- doklady prokazující splnění kvalifikace účastníka,
- seznam významných dodávek (vzor – Příloha č. 2 Výzvy),
- Vyplněná příloha č. 5 Výzvy – Požadované technické parametry,
- Podepsaná příloha č. 6 Výzvy – Čestné prohlášení o servisu
- další dokumenty, je-li to požadováno zákonem nebo zadávacími podmínkami.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace v souladu s bodem č. V zadávací dokumentace, která tvoří Přílohu č.
1 Výzvy.
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6. Technické podmínky
Technické podmínky nutné pro splnění zakázky jsou uvedeny v čl. III zadávací dokumentace, která tvoří
Přílohu č. 1 Výzvy a v příloze č. 5 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry. Pokud
technické podmínky obsahují specifikace, které by určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, pak zadavatel umožňuje použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení.
7. Hodnotící kritéria (pravidla pro hodnocení nabídek)
Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky na základě
nejnižší nabídkové ceny.
Hodnotící kritérium:
Nabídková cena bez DPH …………………………………………

100%

Zadavatel v souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ bude provádět předsunuté hodnocení nabídek (posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek).
Vybraný účastník je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak,
aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě podle § 124 Zákona.
8. 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.
Zohlednění zásady dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ - Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky spočívající
v jeho vysoké specializaci zadavatel nestanovuje zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky v oblasti vlivu
předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné
zakázky, hospodářské oblasti a inovací. Předmět veřejné zakázky nelze stanovením takových zvláštních
podmínek splnit při současném uplatnění zásady přiměřenosti ve vztahu k zásadám účelnosti, efektivnosti a
hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky.
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.
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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.
9.

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek proběhne v souladu s ust. § 109 ZZVZ.
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 s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Seznam významných dodávek
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (Návrh kupní smlouvy)
Příloha č. 5 – Požadované technické parametry
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o servisu
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podepsal
JUDr. Rita Digitálně
JUDr. Rita Kubicová
2021.03.25
Kubicová Datum:
11:14:43 +01'00'

