Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.
Výškovická 2995/40, Zábřeh
700 30 Ostrava

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
k veřejné zakázce malého rozsahu č. 23/2022
( č.spisu ZZS/Do/2022/23/materiál pro dýchání)
na „dodání materiálu pro dýchání“
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1. Informace o zadavateli:
Název:

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace
Sídlo:
Výškovická 40, Zábřeh
700 30 Ostrava
IČ:
48804525
DIČ:
není plátce DPH
Bank. spojení:
UCB Ostrava, číslo účtu: 2102312880/2700
Zastoupen:
MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ředitel
Telefon:
597 011 401
Kontaktní osoba:
Bc. Jiří Flašar
Telefon:
597 011 466
E-mail:
jiri.flasar@zzsmsk.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): www.zzsmsk.cz
Profil zadavatele:
https://msk.ezak.cz/profile_display_9.html

2. Informace o druhu a předmětu zakázky
2.1 Předmětem zakázky jsou průběžné opakované dodávky materiálu pro dýchání této
specifikace a předpokládaného ročního objemu:

Bankovní spojení: UCB Ostrava
Číslo účtu: 2102312880/2700
Telefon: +420 597 011 401
Fax: +420 596 789 397

IČ:48804525
DIČ: nejsme plátci DPH

Část č.1 zakázky:
Maska
kyslíková
s koncentračním
sáčkem pro dospělé
Mikronebulizátor s
maskou pro dospělé
Část č.2 zakázky:
Maska laryngeální
velikost č. 1-5
Laryngoskopická
lžíce

Kyslíková maska pro dospělé s koncentračním
sáčkem, maska opatřena nosní svorkou, hadičkou s
flexibilní rozšířenou koncovkou v délce min. 1,2 m
Mikronebulizátor s maskou pro dospělé

6 500 kusů

Jednorázová maska z PVC, anatomicky tvarovaná pro
okamžitou
podporu
dýchacích
cest
při
kardiopulmorální resuscitaci, s ukazatelem správného
zavedení manžety, velikost č. 1 až 5
Jednorázová laryngoskopická lžíce, celokovová
matná, s opláštěným optickým vláknem 4,7 mm a
ohniskovým
zaměřením
světla,
kompatibilní
s jednorázovou rukojetí i rukojetí na opakované
použití se zdrojem světla pro lar.lžíce s optickým
vláknem, zahnutý typ min. v 6 velikostech barevně
odlišených, rovný typ ve velikosti neonatální

1 100 kusů

6 500 kusů

800 kusů

Zakázka je rozdělena na dvě části, které budou samostatně hodnoceny. Dodavatel může
podat nabídku na kteroukoli část zakázky č.1 nebo č.2, nebo na obě části zakázky.
Rozsah dodávek je uveden jako předpokládaný a vychází ze spotřeby zadavatele
v předchozím období. Zadavatel tento objem stanovil jako předpoklad roční spotřeby pro
hodnocení veřejné zakázky, skutečně odebrané množství bude určovat dle svých aktuálních
potřeb na základě jednotlivých objednávek a není povinen toto předpokládané množství
v tomto rozsahu odebrat.
2.2 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Kód CPV: 33157110-9 - Kyslíkové masky
33171200-1 - Nástroje pro resuscitaci
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky činí 190 000,- Kč bez DPH pro část č.1 a 550 000,- Kč
bez DPH pro část č.2.
3. Doba plnění veřejné zakázky:
3.1 Plnění předmětu veřejné zakázky bude uskutečňováno na základě jednotlivých
objednávek pracovníků zadavatele v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ( objednávky jsou
uskutečňovány zpravidla čtvrtletně). Zadavatel požaduje dodání předmětu zakázky
(dodávky) nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky.
3.2 Předpoklad podpisu smlouvy je prosinec 2022, první objednávka leden 2023.

4. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivé územní odbory zadavatele v Ostravě, Opavě,
Karviné, Novém Jičíně, Frýdku- Místku a Bruntále. Přesné určení místa dodávky bude
upřesněno v jednotlivých objednávkách.

5. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci
5.1 Zadávací dokumentace obsahující technickou specifikaci a obchodní podmínky je
dodavatelům vyzývaným zadavatelem zaslána současně s touto Výzvou jako její příloha.
5.2 Ostatní dodavatelé si ji mohou stáhnout z profilu zadavatele, kde je v kompletním znění
uveřejněna.
5.3

Zadavatel nepožaduje
dokumentace.

úhradu

nákladů

souvisejících

s poskytnutím

zadávací

6. Lhůty a místo pro podání nabídky
6.1 Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 1.12.2022 do 7:00 hodin.
6.2 Zadavatel požaduje podání nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK.
Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete na adrese www.ezak.cz. Odkaz na
zakázku je https://msk.ezak.cz/vz00006001
6.3 Zadavatel požaduje předložit vzorky k ověření kvality a funkčních vlastností
nabízeného plnění. Vzorky budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou řádně
označeny jménem dodavatele a názvem zboží. Vzorky budou předloženy v počtu 2 ks
pro každou položku, v části č.2 zakázky postačí 1 ks pro každou položku. Zadavatel
nepřipouští variantní řešení- dodavatel nabídne pro každou položku pouze jeden typ
nabízeného plnění. Zadavatel připouští dílčí plnění- část č.1 a část č.2 zakázky,
dodavatel tedy nabídne všechny poptávané položky v části č.1, nebo všechny poptávané
položky v části č.2, příp. všechny položky obou částí, pokud podává nabídku na obě
části zakázky. Pokud dodavatel nepředloží vzorky nabízeného plnění, jeho nabídka bude
jako neúplná vyřazena z dalšího hodnocení. Vzorky budou doručeny na adresu
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh,
700 30 Ostrava, a označeny „VZ č.23/2022-neotevírat“.
7. Obchodní a platební podmínky
7.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného vzoru Kupní
smlouvy (dále jen „smlouva“), který je uveden v příloze č.1. Splatnost faktury je 30
kalendářních dní. Dodavatel doplní pouze své identifikační údaje a cenu.
7.2 Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu v členění cena bez DPH za jeden kus (měrnou
jednotku) a uvede cenu celkem za celou zakázku v předpokládaném ročním objemu dle
Přílohy č.2 této Výzvy. Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH. Jednotková cena bude
uvedena jako konečná, jako maximálně přípustná, platná po celou dobu účinnosti
smlouvy (platná pro rok 2023) a bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním
předmětu zakázky do místa plnění včetně nákladů na obaly pro manipulaci a skladování.
7.3 Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo
osobou oprávněnou prokazatelně zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží
dodavatel toto oprávnění v originálu či kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného
návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy.

7.4 Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy, cenovou kalkulaci, doklady prokazující
kvalifikaci. Vzorky budou dodány samostatně.
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace, a to v rozsahu
stanoveném zadavatelem níže. Doklady k prokázání kvalifikace budou součástí nabídky
dodavatele.
 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží kopii
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky.
9. Údaje o hodnotících kritériích:
Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kritéria jsou stanovena spolu se svou váhou v sestupném pořadí podle jejich
důležitosti takto:
- výše nabídkové ceny, váha 70%- hodnocena bude celková cena v Kč bez DPH za
předpokládaný roční objem dodávek
- kvalita a funkční vlastnosti, váha 30% - hodnocena bude kvalita a funkční vlastnosti
předloženého vzorku nabízeného plnění s důrazem na jednoduchost/složitost manipulace
s výrobky při jejich použití ( přiděleny budou body odrážející kvalitu a funkční
vlastnosti v bodovém rozpětí 1-5, přičemž 5 je kvalitou a funkčními vlastnostmi nejlépe
vyhovující vzorek).
Celkové hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek bodovým
systémem s pomocí jednotlivých dílčích kritérií. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria
přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria
(cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k nabídce hodnocené. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která
má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (kvalita), získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě
nejvhodnější nabídky. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která v součtu dosáhne
nejvyšší hodnoty.
Veřejná zakázka bude hodnocena samostatně pro část č. 1 a část č.2 zakázky, zakázka bude
přidělena tomu dodavateli, který získá při hodnocení nejvyšší počet bodů v části č.1, a nejvyšší
počet bodů v části č.2 ( budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy).
10. Ostatní ujednání:
10.1 Zadavatel si vyhrazuje právo:
- změnit požadavky plnění veřejné zakázky
- ověřit informace uvedené dodavateli v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění
- dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
- nepřijmout žádnou nabídku a neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů
- zrušit veřejnou zakázku.
10.2 Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
10.3 Zadavatel připouští dílčí plnění pro část č.1 a část č.2 zakázky, dodavatel nabídne
všechny poptávané položky z té části, ke které podává nabídku (všechny položky pro část
č.1, nebo všechny položky pro část č.2, příp. všechny položky obou částí, pokud podává
nabídku na obě části zakázky). Zadavatel variantní řešení nepřipouští, dodavatel nabídne
z každé položky pouze jeden typ.

11. Přílohy:
11.1 Vzor Kupní smlouvy
11.2 Kalkulace ceny
V Ostravě, dne 11.11.2022

Digitálně podepsal MUDr. Roman
Gřegoř
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48804525,
o=Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, ou=7017189, cn=MUDr.
Roman Gřegoř, sn=Gřegoř,
givenName=Roman,
serialNumber=P294963
Datum: 2022.11.11 11:44:20 +01'00'

MUDr. Roman Gřegoř, MBA
ředitel ZZS MSK

