VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel veřejné zakázky na dodávky s názvem

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. výpůjčky
imunohistochemického barvicího automatu
pro oddělení patologie“
Číslo spisu: KRN/Otr/2022/12/spotř. mat. + imunohistochemický barvicí automat-PAT
Číslo zakázky: P22V00000179

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.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Sídlo

I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO / DIČ

00844641 / CZ00844641

Zastoupen

MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Roxana Otrubová, referent majetkové správy

Telefon

777 591 238

E-mail

otrubova.roxana@szzkrnov.cz

Profil zadavatele

https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html

2.

ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech příloh způsobem, který umožňuje dálkový přístup
na profilu zadavatele:
https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html
Zadávací dokumentace, včetně příloh, bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu zadávacího
řízení.
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3.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:
1. 7. 2022 do 9:00 hodin
4.

ZPŮSOB A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

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.
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.
Podrobné instrukce k el. nástroji E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele pod
odkazem: https://msk.ezak.cz/manual.html
Místo pro podání nabídek:
Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové
adrese: https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html
5.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.
6.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky nezbytné pro splnění veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 6 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.
7.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE § 115

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou součástí zadávací dokumentace.

V Krnově
Digitálně podepsal
MUDr.
MUDr. Ladislav
Václavec, MBA
Ladislav
Datum: 2022.06.15
Václavec, MBA 10:23:48 +02'00'

…………………………………………………………………………..
za zadavatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel
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