Oznámení o zahájení zadávacího řízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, s využitím elektronického nástroje:

„Dodávka 1 ks sanitního vozidla pro SN v Opavě“
Číslo spisu: SNO/Otr/2021/11/sanitka-SNO
Číslo zakázky: P21V00000053
(dále také „VZ“)

Základní údaje o zadávacím řízení
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Adresa zadavatele:

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČO zadavatele:

47813750

Oprávněná osoba zadavatele:

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Roxana Otrubová, referent majetkové správy

Telefon:

777 591 238

E-mail:

roxana.otrubova@snopava.cz

www:

www.snopava.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
Předmět: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového nepoužitého sanitního vozidla pro
přepravu pacientů zadavatele dle normy ČSN EN 1789+A2 a dle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a dle
požadované specifikace (Příloha č. 5 Minimální technické požadavky).
Veřejná zakázka malého rozsahu: Zadavatel ve smyslu ustanovení §31 Zákona o zadávání veřejných
zakázek nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Hovoří-li se tedy dále v této zadávací
dokumentaci o „zadávacím řízení“, nerozumí se jím žádný z druhů zadávacího řízení uvedeného
v ustanovení §3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
Místo plnění: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746
01 Opava.
Doba plnění: maximálně do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.
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4. PŘÍSTUP K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (zadávací dokumentace)
Bližší info:
PROFIL ZADAVATELE:

https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídka účastníka ZŘ bude podána pouze a jedině prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na internetové adrese:
https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html ve lhůtách uvedených tamtéž.
Podrobné instrukce k el. nástroji E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele pod
odkazem: https://msk.ezak.cz/manual.html
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Účastník ZŘ je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které
mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení
předmětu této veřejné zakázky.
Nabídková cena zde bude uvedena v členění:
- cena v Kč bez DPH
- výše DPH (v % a v Kč)
- cena v Kč včetně DPH
7. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle výše nabídkové ceny v Kč vč.
DPH (100 %) za celý předmět VZ.
Vítězná bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.
Cenu uveďte s i bez DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve provést hodnocení nabídek a následně u vybraného účastníka
provede posouzení splnění požadavků zadavatele.
Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů
zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu 4. PŘÍSTUP K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (zadávací
dokumentace) této výzvy.

V Opavě

Ing. Karel
Siebert,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Karel Siebert,
MBA
Datum: 2021.04.16
08:02:14 +02'00'

______________________________________
Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel
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