PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel veřejné zakázky na dodávky s názvem

„Dodávka vybavení a nábytku do stomatologické ordinace
v Rýmařově“
Číslo spisu: KRN/Otr/2022/19/vybavení stomatolog. ordinace – Rýmařov
Číslo zakázky: P22V00000287
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

ZADAVATEL

Název zadavatele

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Sídlo

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

IČO

00844641

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

2

DRUH, PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem podlimitní VZ je dodávka 1 ks stomatologické soupravy, 1 ks kompresoru s odsávačkou, 1 ks
intraorálního rentgenu, 1 ks digitalizace obrazu, 1 ks panoramatického rentgenu, 3 ks násadců, 1 ks
horkovzdušného sterilizátoru a 1 ks autoklávu, včetně instalace, zaškolení obsluhy, zajištění záručního
servisu, a pak také dodávka a montáž nábytku dle požadavků zadavatele.

3

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

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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4

LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:
15. 7. 2022 do 09:00 hodin.
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
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, a to včetně nabídky
podané prostřednictvím emailu či datové schránky!!!
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

5

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikovaným pro plnění VZ je v souladu s ust. § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který prokáže splnění
požadavků:
5.1

Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

a)

b)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; Jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele; Pro
prokazování kvalifikace prostřednictvím pobočky závodu
platí ust. § 74 odst. 3 ZZVZ. Pobočka závodu, která má
sídlo na území České republiky, se podle ust. § 5 ZZVZ
považuje za dodavatele se sídlem v České republice.

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v
evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

Způsob prokázání splnění základní
způsobilosti (doklady)

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro
- každou právnickou osobu a
- každou fyzickou osobu, pro niž je dle
ZZVZ a zadávacích podmínek
vyžadován.

Potvrzení příslušného finančního úřadu
a
Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu
ke spotřební dani, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního
požadavku.
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c)

d)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění;
nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního požadavku.
Potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení.

Výpis z obchodního rejstříku,
nebo
Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu
e)
k naplnění tohoto požadavku v případě,
že dodavatel není v obchodním rejstříku
zapsán.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o
úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

5.2

Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Profesní způsobilost splňuje
dodavatel, který předloží

Způsob prokázání splnění profesní způsobilosti
(doklady)
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
a)
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
obdobné evidence.
evidence vyžaduje.
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadavku na
profesní způsobilost dle odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky. Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v
rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost.
5.3

Ekonomická kvalifikace dle ust. § 78 ZZVZ

Nepožadováno.
5.4

Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Technickou kvalifikaci splňuje
dodavatel, který předloží

Způsob prokázání splnění technické kvalifikace
(doklady)
Předložení seznamu významných dodávek, v němž budou
uvedeny alespoň následující údaje:

- Identifikace objednatele, vč. kontaktní osoby a jejího

a)

seznam významných dodávek
realizovaných v posledních 3 letech
před zahájením zadávacího řízení.

telefonního čísla a emailové adresy,
- Uvedení názvu, typu a počtu kusů,
- Doba dodání (uvést měsíc a rok plnění),
- Cena v Kč bez DPH za každou jednotlivou dodávku,
Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně
vyplývat, že dodavatel v uvedeném období (tj. v posledních
3 letech před zahájením zadávacího řízení) realizoval
alespoň 2 významné dodávky, jejichž předmětem byla
dodávka stomatologické soupravy, vč. příslušenství, ve
finančním objemu nejméně 600 000 tis. Kč bez DPH za
každou dodávku.
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Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam významných služeb předložený
dodavatelem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě,
že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel
právo dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.
5.5

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Nahrazení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením
Dodavatel je oprávněn nahradit předložení dokladů o kvalifikaci v nabídce čestným prohlášením dle § 53
odst. 4 ZZVZ (vzor Čestného prohlášení – Příloha ZD č. 3).
Upozornění pro účastníky ZŘ
Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy, a
to v elektronické podobě.
V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení, které bude
elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele (v takovém případě postačí
předložení pouze tohoto elektronicky podepsaného souboru) či se může jednat o původní listinný originál
dokladu, který byl prostřednictvím autorizované konverze převeden do elektronické podoby (například na
některém z pracovišť Czech POINT).
Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani pokud
by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).
Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném ZZVZ a zadávací dokumentací, může
být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, tento musí
být ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ z těchto důvodů ze zadávacího řízení vyloučen.

6

KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
6.1

Kritéria hodnocení

Předložené nabídky budou ve smyslu ustanovení § 114 Zákona hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti.
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle níže uvedených dílčích kritérií následovně:
1. Celková nabídková cena v Kč vč. DPH
2. Kvalita (dle níže uvedených parametrů)

88 %
12 %

Poř. č.

Kritérium

1.

Celková výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH za dodávku přístrojů
(stomatologická souprava, kompresor s odsávačkou, rentgen intraorální,
digitalizace obrazu, rentgen panoramatický, násadce 3 ks, horkovzdušný
sterilizátor, autokláv) a nábytkovou sestavu pro ordinaci, denní místnost
a OPG místnost, vč. veškerých dalších nákladů spojených s realizací VZ.

2.

Váha kritéria

Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku
minimální nastavitelná výšku v sedáku: minimálně 370 mm a níže
Hodnotu (údaj) pro toto dílčí hodnotící kritérium účastník řádně vyplní
na určené místo v technické specifikaci (Příloha č. 5)

3.

Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku
maximální nastavitelná výška v sedáku: minimálně 880 mm a výše
Hodnotu (údaj) pro toto dílčí hodnotící kritérium účastník řádně vyplní na
určené místo v technické specifikaci (Příloha č. 5).

88 %

Celkem maximálně
6 % (tzn. 6 bodů)

Celkem maximálně
6 % (tzn. 6 bodů)
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6.2

Způsob hodnocení nabídek

Každé dílčí hodnotící kritérium má svou váhu vyjádřenou v procentech. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek, získaných ze součtu dílčích hodnotících kritérií, bude stanoveno pořadí
vhodnosti jednotlivých nabídek.
1. hodnotící kritérium „Celková nabídková cena v Kč vč. DPH za dodávku předmětu plnění“
Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou předmětu plnění, vč. veškerých nákladů s veřejnou
zakázkou spojených, získá nejvyšší procentuální ohodnocení a bude považována za nejvýhodnější.
CENA = 88 x hodnota nejvhodnější nabídky / hodnota posuzované nabídky.
Maximální možná procentuální hodnota je tedy 88 %.
2. hodnotící kritérium „Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku“
Bodové ohodnocení
370 mm

0 bodů

369 mm – 360 mm

3 body

359 mm – 350 mm

6 bodů

Kritérium kvality = 6 x bodová hodnota posuzované nabídky / bodová hodnota nejvhodnější
nabídky.
Maximální možná procentuální hodnota je tedy 6 %.
3. hodnotící kritérium „Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku“
Bodové ohodnocení
880 mm

0 bodů

881 mm – 890 mm

3 body

891 mm – 900 mm

6 bodů

Kritérium kvality = 6 x bodová hodnota posuzované nabídky / bodová hodnota nejvhodnější
nabídky.
Maximální možná procentuální hodnota je tedy 6 %.
Nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

7

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ vázáni svými nabídkami) je stanovena na 120
kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

8

OSTATNÍ INFORMACE A ÚDAJE

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 200 000,00 Kč bez DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být učiněna prostřednictvím
el. nástroje E-ZAK. Zadavatel v zákonné lhůtě zveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti
na profilu zadavatele.
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V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem,
se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo, dle ustanovení § 48 odst. 5, písm. f) zákona, vyloučit účastníka zadávacího
řízení pro nezpůsobilost, pokud zadavatel prokáže, že se účastník zadávacího řízení v posledních 3 letech
před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení dopustil závažného profesního
pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost.
Zadavatel nepřipouští možnost podání variantních nabídek dle § 102 zákona.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty § 41 zákona.
Dodavatelé sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Dodavatelé nemají v žádném
případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí ve výběrovém řízení.
Zadavatel nebude dodavatelům, kteří se zúčastní zadávacího řízení, vracet nabídky ani jednotlivé součásti
v případě, že tyto byly nedopatřením zadavateli doručeny v listinné podobě.
Veškeré podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně upraveny v této zadávací dokumentaci, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona.
Veškeré informace a údaje uvedené v této Výzvě a ostatních dokumentech, souvisejících s touto veřejnou
zakázkou, vymezují závazné požadavky zadavatele na obsah nabídky na veřejnou zakázku a na plnění
veřejné zakázky. Tyto uvedené požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky k VZ. Neakceptování požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučením dodavatele ze zadávacího řízení.

9

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění nabídek v prostředí el. nástroje E-ZAK.
Jelikož zadavatel připouští podávání nabídek pouze elektronickou formou prostřednictvím el. nástroje E-ZAK,
bude otevírání nabídek probíhat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení formou zpřístupnění
jejich obsahu oprávněné osobě zadavatele.

V Krnově

Digitálně podepsal

MUDr.
MUDr. Ladislav
Václavec, MBA
Ladislav
2022.07.28
Václavec, MBA Datum:
13:16:51 +02'00'

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