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 „Dodávka a instalace endoskopické věže včetně endoskopů a zajištění pozáručního
servisu“ (CPV 33100000-1 Zdravotnické přístroje, CPV 33190000-8 Různé zdravotnické přístroje, CPV
33168100-6 – Endoskopy, CPV 50400000-9 Opravy a údržba zdravotnických a přesných 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 Ing. Jiřím Veverkou, ředitelem
profil zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.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 v souladu s ust. § 43 ZZVZ.
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 na dodávky, jejímž předmětem je dodávka a pozáruční servis nové,
nepoužité (nikoli demo nebo repasované) endoskopické věže včetně endoskopů pro potřeby oddělení
gastroenterologického centra Nemocnice Třinec, p.o., dle specifikace a minimálních technických požadavků
(Příloha č. 2 Výzvy – Požadované technické parametry) včetně:
- dopravy zboží do místa plnění,
- montáže zboží,
- instalace zboží,
- uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
- provedení všech přejímacích provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných
revizí,
- předání dokladů uvedených v obchodních podmínkách (návrhu smluv),
- záručního servisu dle podmínek uvedených v obchodních podmínkách (Příloha č. 5 Výzvy k podání
nabídek)
- pozáručního servisu dle podmínek uvedených v obchodních podmínkách (Příloha č. 6 Výzvy k podání
nabídek)
- likvidace obalového materiálu,
- instruktáže zdravotnických pracovníků zadavatele dle zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích
a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
o zdravotnických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné
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instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích
Požadované technické parametry předmětu plnění jsou uvedeny v příloze 2 této Výzvy. Do této přílohy
účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje.
U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické
parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah
+- 10%.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v
souladu s § 16 a násl. ZZVZ ve výši 3.280.000,- Kč bez DPH.
Složení předpokládané hodnoty:
a) předpokládaná hodnota přístroje 3.200.000,- Kč bez DPH
b) cena pozáručního servisu 20.000,- Kč bez DPH/1 rok (tzn. 80.000,- Kč bez DPH/4 roky). Zadavatel
předpokládá uzavření servisní smlouvy na dobu neurčitou, z tohoto důvodu stanovil předpokládanou
hodnotu pozáručního servisu pro rozhodnou dobu 4 let.
Rozdělení veřejné zakázky na části:
Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 Výzvy a bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu
zadávacího řízení.
4. 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 3.6.2022 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.
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 předmětu plnění jsou uvedeny v příloze 2 této Výzvy – Požadované technické
parametry.
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.
Účastník uvede nabídkovou cenu následujícím způsobem:
Částka A ꓿ nabídková cena za dodávku a instalaci endoskopické věže včetně endoskopů v Kč bez DPH
Částka B ꓿ nabídková cena za 1 servisní hodinu pozáručního servisu bez v Kč DPH x 10
(předpokládaný počet servisních hodin za 1 rok) x 4 (jelikož je servisní smlouva sjednávána na dobu
neurčitou, zadavatel požaduje pro účely stanovení nabídkové ceny vynásobení ročního předpokládaného
počtu servisních hodin délkou 4 let plnění).
Částka C꓿ nabídková cena za 1 BTK včetně cestovních a ostatních výloh v Kč bez DPH x 4 (jelikož je
servisní smlouva sjednávána na dobu neurčitou, zadavatel požaduje pro účely stanovení nabídkové ceny
vynásobení ročního předpokládaného počtu BTK (1) délkou 4 let plnění).
Nabídková cena ꓿ A +B+C
Hodnotící kritérium:
Nabídková cena …………..…………………………………………

100%

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ 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 ZZVZ.
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.
Dodavatel je oprávněn dle § 98 ZZVZ po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace.
Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí
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elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i pro jejich
vypořádání zadavatelem. Veškerá komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavateli,
poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém. Písemné žádosti musí být zadavateli doručeny
zástupci zadavatele v zákonné lhůtě prostřednictvím el. nástroje E-ZAK na adrese
https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html, datové schránky zástupce zadavatele g2yg4bm či na emailovou adresu zástupce zadavatele vzakazky@advokatkakubicova.eu. Jiné formy dotazů či žádostí
nebudou zodpovídány. Zadavatel uveřejní vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace
dodavatele na profilu zadavatele ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
dodavatele. V žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a
kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel může
poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům
stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
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.
9
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
Ing. Jiří Veverka, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Požadované technické parametry
Příloha č. 3 – Seznam významných dodávek
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Obchodní podmínky (Návrh kupní smlouvy)
Příloha č. 6 – Obchodní podmínky (Návrh servisní smlouvy)
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení o servisu
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podepsal
JUDr. Rita Digitálně
JUDr. Rita Kubicová
2022.05.16
Kubicová Datum:
06:28:15 +02'00'

