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Název zakázky:

Číslo zakázky:

Forma zadáni:

vÝzve K PoDÁNĺcENoVÉ NABĺDKY

lNJEKČNĺ STŘíKAČKY

vzt2018t2t01to

veřejná zakázka malého rozsahu; dle $ 27 a $ 31 zákona ć. 13412016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále téŽ ,,zákon") se nejedná o
zadávací řízení podle tohoto zákona

Název zadavatele:

Adresa sídla:

lČo:

Datová schránka:

osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

KroměřĺŽská nemocnice a.s

Havlĺčkova 660/69' KroměříŽ, 767 01

27660532

2k3eutB

MUDr' Lenka Mergenthalová, MBA' místopředseda
představenstva funkce
Mĺroslava Vymazalová, Dis., administrátor veřejných
zakázek, miroslava.vymazalova@nem-km.cz,
+420730 589 345, +420 573322280

Předmětem veřejné zakázky je uzavřenĺ rámcové kupní smlouvy na obdobÍ 12 měsĺců s jedním
uchazečem na dodávky zdravotnického spotřebního materiálu - jednorázových injekčních
stříkaček. Poptávané mnoŽství injekčních stříkaček je pouze předpokládané mnoŽstvĺ předmětu
pĺnění' Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané plnění.

ZboŽí, se kteným se uchazeč přihlásí doVZ musí splňovat následující podmínky:

- injekční stříkačka musí být sloŽená ze dvou částí: píst + tělo
- materiál- polypropyĺen / polyethylen ( bez PVC, latexu, ftalátů)
- s konusem Luer, Luer Lock
- apyrogenní
- sterilní
- transparentní válec - odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná a čitelná
- na válci musí být dobře viditelná objemová stupnice a zřetelně označen nominálníobjem
- píst stříkačky se musí ve válci pohybovat plynule, nesmí k|ást odpor a musí být

dostatečně těsnící_ nesmídojít k snadnému vytaŽení pístu z válce
- nepropustnost u pĺstu při natahovánítekutiny
- zdravotnínezávadnost
- střĺkačka musí mít dvě bezpečnostní zaráŽky pístu válce, praktický tvar úchopu pro

snadnou manipulaci
- poŽadujeme dostatečně pevné spojení po nasazení stříkačky a jehly, jednoduché

rozpojení po pouŽití, nesmídocházet k protékání kapaliny a k poklesu tlaku
- nabízené výrobky musĺ splňovat vŠechny přísluŠné normy a mít povolení pro jejich

pouŽíván í ve zdravotn ictví
- stříkačky musí být balené jednotlivě v PEEL folii z jedné strany průsvitné,
- vŠechny výrobky musí být na obale označeny CE značkou, na vŠechny musí být vydáno

ES prohlášenía musí mít viditelně vyznačenou dobu pouŽití včetně názvu výrobce

PoŽadované měřitelné parametry uchazeč prokáŽe technickým listem výrobku nebo obdobným
dokumentem s barevným vyznačením poŽadovaných hodnot.

Kroměřížská nemocnice a-s.

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
spojovatelka
(+420) 573 322 1'l'l

info@nem-km.cz
m.nem-km.cz
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Pokud nabízené zboží nebude při testování splňovat výše uvedené požadavky, vyhrazuje si 
zadavatel takovou nabídku vyloučit z hodnocení. Pokud nabízená cena uchazeče překročí 
maximální cenu za ks, která je stanovena zadavatelem, zadavatel si vyhrazuje takovou nabídku 
vyloučit z hodnocení. 

 

Název 
Předpokládaný 

počet ks/rok 

Maximální cena/ks 
bez DPH 

stanovena 
zadavatelem 

1. Stříkačka injekční 2-dílná 2 ml L 121 700 0,34 Kč 

2. Stříkačka injekční 2-dílná 5 ml L 156 800 0,47 Kč 

3. Stříkačka injekční 2-dílná 5 ml LL 1 200 0,81 Kč 

4. Stříkačka injekční 2-dílná 5 ml 
ORTOPEDIE 7 600 0,52 Kč 

5. Stříkačka injekční 2-dílná 10 ml L 113 400 0,67 Kč 

6. Stříkačka injekční 2-dílná 20 ml L 92 800 1,07 Kč 

7. Stříkačka injekční 2-dílná 20 ml LL 12 300 2,70 Kč 

8. Stříkačka injekční 2-dílná 50 ml 
ZATMAVENÁ 5 700 14,00 Kč 

9. Stříkačka injekční 2-dílná 50/60 ml LL 9 180 7,00 Kč 

10. Stříkačka injekční 2-dílná 50 ml 
VÝPLACHOVÁ 2 650 4,80 Kč 

11. Stříkačka injekční 2-dílná 150 ml 
VÝPLACHOVÁ 1 775 27,90 Kč 

 
Uvedené množství je pouze předpokládané a jednotlivé dílčí dodávky budou probíhat na základě 
objednávek v rozsahu a množství podle skutečných potřeb zadavatele. 
 
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a 
musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále 
v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jakož i 
v se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle paragrafu 13 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný 
pro použití při poskytování zdravotní péče. 
 
Předmětem dodávek může být pouze spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky 
uplynula nejvýše 1/3 expirační doby. Spotřební materiál, u něhož ke dni dodání zbývá méně než 
2/3 z vyznačené expirační doby, může být dodán pouze po předchozím souhlasu objednatele a 
za sníženou cenu. 
 
3. Termín a místo plnění veřejné zakázky 
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:  1. 1. 2019 

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: 1. 1. 2020 
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dalŠím ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový případ povinnost dodavatele označit ĺ
takový obal shodným způsobem jako obálku s nabídkou.

Zadavatel doporuÖuje, aby nabídka byla zajiŠtěna proti neoprávněné manipulaci (např.
provázáním nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem čijiným způsobem zajĺŠtění), a
aby byly z důvodů právníjistoty všechny listy nabídky včetně přĺloh řádně očíslovány vzestupnou
číselnou řadou.

obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem povaŽován za nabídku na
veřejnou zakázku malého rozsahu, ale za jiné podání adresované zadavateli. Takové podání
nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu
zadávacího řízenl. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.

Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíŽí, jako by nebyly podány.
Komise takové nabídky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí
dodavatele. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování
průběhu zadávacího řízení.

Nabídky, které budou poškozeny tak, Že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme jako jiné
podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou zakázku. Takové podání nebude
dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího
řízení. Zadavatel bude o uvedené skutečnosti dodavatele informovat.

Za ěas podání nabídky odpovídá dodavatel' Zadavate| neuznává zdrŽeni zaviněné poŠtou,
kunýrní sluŽbou čĺ jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou
opatřeny pořadovým číslem, datem a časem přijetí a budou zapsány do seznamu doruěených a
přĺjatých nabídek.

Nabídková cena

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady včetně nákladů souvisejících s dodáním
zboŽí (poštovné, doprava apod'), které bude k dodávce zboŽí Účastník potřebovat.

Není přípustné účtovat objednateli samostatně dopravu nebo jiné vÍce náklady'

Nabídková cena za provedení celého předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle členění
obsaŽeného v návrhu smlouvy. Nabídková cena zde bude uvedena v české měně v tlenění na
cenu celkem bez DPH, výšĺ DPH a cenu celkem včetně DPH. Celkovou nabídkovou cenu rovněŽ
dodavatel uvede do,,Krycího listu nabídky''' Zadavatel neposkytuje zálohy.

Dodavatel odpovídá zato, Žejeho nabĺdka, a tedy nabídková cena, zahrnuje vŠechny náklady na
dodávky vymezené v podmínkách výběrového řĺzení a v této výzvě, resp. nutné k řádnému a
včasnému proveden í předmětu této zakäzky.

Zadavatel doporučuje uchazečům stanovit cenu s ohledem na veŠkeré náklady a zisk a přitom
zohlednit všechny okolnosti, které mohou mít vliv na výši ceny této nabídky.

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promĺtnout přímo do
nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou sluŽbu)
není přípustná.

Zadavatel je plátce DP H.

Nabídkovou cenu uvede uchazeč do krycÍho listu nabídky v české měně se zaokrouhlenÍm na
celé Kě.

Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je moŽné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách,
zejména pak za předpokladu, Že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z
přidané hodnoty' V takovém přÍpadě bude nabĺdková cena upravena podle sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Předpokládaná hod nota veřejné zakázky

Kroměřížská nemocnice a.5.

Havlíčkova 660/69, 767 01 KÍoměříž
spojovatelka
(+420) 573 322 111

info@nem-km.cz
www.nem-km.cz

|Ć 27660532
DIC: C22766O532 ÉNEMOCNICE
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Místo plněni zakázky: Budova L ,sklad
nemocnice a.s.,
KroměříŽ, 767 01

Zadávaci lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami väzáni,je stanovena na 1 měsíc.

Nabídkou se rozumí zejména návrh rámcové kupní smlouvy předloŽený dodavatelem včetně
dokumentů a dokladů poŽadovaných zadavatelem v zadávacĺch podmínkách.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a Údaje budou uvedeny v českém jazyce a musí být
odevzdány písemně v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za dodavatele a
v jedné kopii. PoŽadavek na písemnou formu je povaŽován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele a podepisovat (podle výpisu z obchodního
rejstřĺku Öi obdobné evidence, je-li v ní zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmocněnou
osobu, jejíŽ plná moc V prosté kopii musí být součástí nabídky.

Součástĺ nabídky je cenová kalkulace zakázky bez DPH a včetně DPH.

Součástí nabídky bude podepsaný návrh smĺouvy, jehoŽ součástĺ budou platební podmínky dle
této výzvy. Návrh smlouvy bude závazně podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy' které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavek na seřazení nabídky

1. Krycí list nabídky - vyplnění, opatřený razítkem a podpisem oprávněných osob

2. obsah nabídky s uvedením čísel stran

3' Doklady k prokázání základní způsobĺlosti

4. Doklady k prokázánítechnické kvalifikaci

5. Specifikace předmětu zakázky

6. Cenová nabídka

7. Podepsaný návrh rámcové smlouvy

8. Další dokumenty - např. prohlášení o existenci obchodního tajemství včetně odůvodnění

9. Dodání vzorků do skladu zdravotnického materiálu do 23. 11.2018, kontaktní osoba paní
Jitka Hřešilová, Dis. - tel.: tel +420 573 322 576 mob: +420 736 518 097' seznam
poŽadovaných stříkaček k testování včetně poŽadovaného minimálnĺho mnoŽství je
uvedeno v souboru vzorky. VŠechny listy nabídky předloŽené v písemné formě musí být
spojeny tak, aby je nebylo moŽné vyjmout bez poŠkození spojení. Listy nabídky budou
očíslovány vzestupnou řadou'

Lhůta pro podání nabídek: 23.11.2018 í4:00

Místo pro podání nabídky: KroměříŽská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, KroměříŽ, 767 01

Nabídky lze poslat doporuěenou poŠtou, kunýrnĺ sluŽbou či jiným přepravcem na adresu
zadavatele nebo osobně podat na sekretariátu v pracovnÍ dny v době od 8:00 do 14:00. Za
okamżik podánĺ nabídky je povaŽováno fyzické převzetĺ nabídky sekretariátem zadavatele.

otevírání obálek proběhne 26. 11.2018 v zasedací místnosti ředitelstvĺ KroměříŽské nemocnice
a's' v 8:00 hod. Testovánĺ dodaných vzorků zaěne následující den po otevírání obálek

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s označenĺm
,,VEŘEJNÁ zAKÁlŻXA" a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně ěíslem zakázky,
adresou dodavatele a musí být označena slovem ,,NEOTVíRAT". Pro případ, Že se dodavatel
rozhodne obálku s nabídkou zabezpečit proti jejímu náhodnému poŠkození (např. při přepravě)

sZM' KroměříŽská
Havlíčkova 660/69'

Kroměřížská nemocnice a.s.

Havlíčkova 660/69' 767 01 Kroměříž
spojovatelka
(+420\ 573 322 111

info@nem-km.cz
m.nem-km.cz

lČ:27660532
DlČ: cz2766o532 ÉNEMocĺ{lcE
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Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši490.000 Kč bez
DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá $ 16 zákona. Dle výše předpokládané
hodnoty se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle $ 27 zákona, jejlŽ zadáni dle $ 31
zákona nepodléhá zadávacímu řízenídle tohoto zákona.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky definuje maximální výŠi prostředků, kterou má
zadavatel na realizaci předmětu zakázky alokovánu. Pokud i nejvýhodnějŠí nabídka překročí
uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, můŽe to být důvodem pro zruŠení
zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo okamŽitě odstoupit od uzavřené smlouvy s dodavatelem v případě,
Že dodavatel nebude odpovídajícím způsobem plnit kvalitu, sortiment a termíny dodávek. V tomto
případě můŽe zadavatel následně uzavřít smlouvu s uchazečem, ktený se umístil na druhém
místě v této soutěŽi.

obchodní podmínky

Zadav atel jako součást zadávací dokumentace před kládá obchod n í pod m ĺn ky.

V obchodních podmĺnkách dodavatel uvede zejména nĺŽe uvedené obchodní podmínky.

Závaznost obchodních podmínek

obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmínky a v Žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které
by bylo V rozporu s obchodními podmínkami.

Zadavatel si stanovuje maximální dobu od objednání pověřeným zástupcem objednatele po
dodánĺ zboŽí dodavatelem max. 3 dny.

Platebnĺ podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách' Pokud zadávací podmínky výslovně
neumoŽňují dodavateli předloŽit návrh výhodnějŠích platebních podmĺnek, je dodavatel povinen
stanovené platební podmínky respektovat'

Na plnění nebude zadavatelem poskytována Żádnázáloha.

Dodavatel bude objednateli fakturovat dodané zboŽí vŽdy s kaŽdou dodávkou a zároveň bude
objednateli předán dodací list s uvedením sortimentu, mnoŽství a jednotkových cen vŠeho
dodaného zbożi. Pověřený zástupce objednatele převezme od dodavatele dodávku a potvrdí
dodavateli převzetĺ dodaného zboŽi.

Úhrada plnění bude zadavatelem provedena v české měně bezhotovostním převodem na účet
dodavatele na základě faktury vystavené dodavatelem po předání díla, tj. po podpisu zápisu o
předání a převzetĺ díla, v případě vad a nedodělků po podpisu zápĺsu o Úplném odstranění
zjiŠtěných vad a nedodělků. Faktura bude splatná 60 dníod doručeníobjednatelĺ.

Faktura musí splňovat vŠechny náleŽitosti řádného rjčetního a daňového dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů. V případě, Že faktura nebude mít odpovídající náleŽitosti, je
zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění ěĺ úpravě, aniŽ se
dostane do prodlení se splatností - lhůta splatnosti poÖíná běŽet znovu od opětovného zaslání
náleŽitě doplněného čĺ opraveného dokladu.

Základni kvalifikace (v obdobě $ 74 odst. 1 zákona)
Útastnĺk předlożí podepsané ěestné prohlášenío splněnízákladnízpůsobilosti dle vzoru
uvedeného v příloze č' 3 této výzvy, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Profesní způsobllost (v obdobě $ 77 zákona)
Splnění profesní způsobilosti prokáŽe dodavatel, kteąý předloŽí

KÍoměřížská nemocnice a.s.

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříź
spojovatelka
(+420) 573 322 111

lČ:27660532
DlČ: cz2766o532

info@nem-km.cz
www.nem-km.cz ÉNEMOCNlCE
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a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ěi výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v nízapsán - alespoň v prosté kopii,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovĺdajÍcĺm
předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující přísluŠné Živnostenské oprávnění či
licenci) - alespo ň v prosté kopii
Doklad o oprávnění k podnikání
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloŽí zejména výpis
zŽivnostenského rejstříku ($ 10 odst.3 zák. Ö,.45511991 Sb., o Živnostenském podnikání
v platném znění), nebo Živnostenský lĺst (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu
plnění veřejné zakázky: MontáŽ, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení.

Technická kvalifikace (v obdobě $ 79 zákona)
Splnění technické kvalifikace prokáŽe dodavatel, ktený předloŽĺ seznam dodávek poskytnutých
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájenimzadávacího řĺzenítéto veřejné zakázky, včetně
uvedení ceny a identifikace objednatele alespoň u 3 (tří) obdobných zakázek s minimální
hodnotou ve výši490.000 bez DPH, tj. injekčnístříkačky.

Seznam významných zakázek bude mít formu čestného prohláŠení o splněnĺ technické
kvalifikace dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 této výzvy a bude podepsán osobou oprávněnou
za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřen otiskem razítka a bude
předloŽen v originále nebo Úředně ověřené kopii

Nabídky, které budou před|oŽeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou Úplné a v souladu s touto
výzvou budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria.

Dílčĺ hodnotící kritéria jsou stanovena V sestupném pořadí pod|e stupně významu, kteý jim
zadavatel přisuzuje, a to:

Dílčí hodnotící kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za dodávky vŠech druhů
střĺkaček

Pro hodnocení bude pouŽita bodovací stupnice v rozsahu 0 aŽ 100. KaŽdé jednotlivé nabídce
bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráŽí Úspěšnost předmětné nabídky v
rámci dílčího kritéria.

Pro ěíselně vyjádřĺtelná kritéria, pro která má nejvhodnějŠí nabídka minimální hodnotu kritéria
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnějŠí nabídky k hodnocené nabĺdce.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, Že jednotlivá bodová ohodnocení
nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritérĺa. Na základě
součtu výsledných hodnot u jednot|ivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěŠnostijednotlivých
nabídek tak, Že jako nejÚspěšnějŠí bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty

Díĺčí hodnotící kritérium č. 2 - Kvalĺta a funkčnívlastnosti stříkaček

Toto dílčí kritérĺum není jednoduše čĺselně vyjádřitelné. Pro ohodnocení kvalitativních a
funkčních vlastností předloŽí uchazeči vzorky nabízených stříkaček. Každý vzorek bude
ohodnocen expertnĺ skupinou uŽivate|ů na pracovišti zadavatele, kteří budou hodnotit zejména:

70%1
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za dodávky vŠech druhů
střĺkaček

2. Kvalita a funkčnĺ vlastnosti stříkaček 30%
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_ hladký bezproblémový chod pĺstu
_ minimálnízbytkovýobjem
_ bezpečnázaráŽkapístu
- dobře ěĺtelná, Vysoce stálá stupnice
- vynĺkajícítěsnost
_ těsnost konusu na injekčníjehlu

Vysvětlení k přidělování bodů za kvalitu:

Pokud testovaný vzorek splňuje poŽadavek = vyhovuje, obdrŽí max. počet bodů. Musí ovšem
splnit všechny hodnocené vlastnosti viz. seznam výše.

Naopak pokud poŽadovanou kvalitu dle posouzeníexpertnĺskupiny nesplnĺ, obdrŽĺ 0 bodů.

- na základě informací expertní skupiny uŽivatelů přidělí hodnotící komise kaŽdé poloŽce
nabídky počet bodů (maximálně 100). Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria
má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu'

- poměr přiděleného poÖtu bodů kmaximálnímu počtu bodů násobený 100 a vahou 30%
určĺ bodovou hodnotu za kvalitativní a funkČní vlastnosti.

- hodnotit se budou celkem 4 poloŽky vĺz. příloha č' 7 seznam poŽadovaných vzorků'

Vzorky se uchazečům nevrací ani nehradí.

Všichni účastnĺcĺ výběrového řízenĺ budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni e-mailem.

Dodavatelé berou na vědomí, Že vstupujĺ do veřejné zakázky vyhlášené veřejným zadavatelem a
tento bude postupovat vsouladu se zákonem včetně ustanovenĺ s 219, na základě kterého
zadavatel zveřejní uzavřenou smlouvu na profilu zadavatele resp. V registru smluv a do 3 měsíců
po skončení plnění veřejné zakázky uvede na profil zadavatele skutečnou cenu zakázky'
Pokud dodavatel povaŽuje některá ustanovení smlouvy, která je součástĺ této výzvy, za obchodnÍ
tajemství, součástĺ nabídky bude jeho prohláŠení o existenci obchodního tajemstvÍ včetně
odůvodnění, na základě kterého zadavatelznečitelní příslušná ustanovenísmlouvy.

Tato výzva nenĺveřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného příslibu.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení zrušit s uvedením důvodu nebo odmĺtnout
všechny nabídky.

KaŽdý dodavatel nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za vŠech okolností
samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabĺdky se nevracejí a zůstávají
u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacíh o řizenĺ.

Zadavatel nepřipouŠtí varianty nabídek.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

Zadavatel nepoŽaduje, aby dodavatel k zajiŠtění svých povinností vyplývajících z rjčasti v
zadäv acím řízen ĺ poskytl jistotu.

Każdý dodavatel můŽe podat 1 nabídku.

Nabídky dodané po termínu nebudou zadavate|em přijaty.

Účastníci zhotoví a předloŽí nabídky na své vlastní nák|ady a nemají právo na Úhradu nákladů
spojených s účastí v zadávacím řízenl

PředloŽené nabídky se účastníkům nevrací.

Kroměřížská nemocnice a'5.
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Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro zadání, dále výběrové řĺzení či jeho jednotlivé
částĺdo podpisu smlouvy zruŠit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

Komunikace rozhodná pro tuto veřejnou zakázku probíhá prokazatelnou formou, za tu se
povaŽuje i komunikace elektronickou poštou (e-mailem) s doručenkou na elektronickou adresu
zadavatele (e-mail) a elektronickou adresu zadanou účastníkem.

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Splnění specifikace

Příloha č. 3 - Čestné prohláŠení o splnění zäkladni kvalifikace

Přĺloha ě. 4 - Čestné prohláŠenío splněnítechnické kvalifikace

Příloha č. 5 - Rámcová kupnísmlouva

Příloha č. 6 - Cenová nabídka

Příloha č. 7 - Seznam poŽadovaných vzorků

KroměříŽ 14. 11.2018

MUDr Mergenthalová, MBA

m ĺstopředseda představensfu a
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