
lIIt
Ľ NEMOCNICE

vÝzve x pooÁľĺĺ ceruovÉ NReĺoxY

Názevzakázky: Dodávkachirurgického laparoskopickéhosystému

Číslo zakázky: vzzo1gt3to1to

Forma zadání. veřejná zakázka malého rozsahu; dle $ 27 a $ 31 zákona ć.

134ĺ2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále téŽ,,zákon") se
nejedná o zadávací řizení podle tohoto zákona

í. ldentifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele. KroměříŽská nemocnice a.s'

Adresa sídla: Havlíčkova 660/69, KroměříŽ, 767 01

lČo: 27660532

Datová schránka: 2k3eut8

osoba oprávněná jednat: !Łľ:'j^Tĺ?I' MBA' místopředseda
' preostavenslva

Miroslava Vymazalová, administrátor veřejných
Kontaktnĺ osoba: zakázek, miroslava.vymazalova@nem-km.cz,

+420 730 589 345, +420 573 322 280

2. Předmět veřejné zakäzky a jeho specifikace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chirurgického laparoskopického systému
splňujĺcí parametry uvedené ve specifikaci, která je nedĺlnou přílohou této výzvy.

Součástí dodávky je rovněŽ dodání nezbytného přĺsluŠenství a vozíku na celou sestavu'

3. Termín a mĺsto plnění veřeiné zakázky

Předpokládaný termín zahĄení plnění zakázky: 01. 05. 2019

Předpokládaný termín ukončenĺ plnění zakázky: 30. 06. 2019

Místo plnění zakázky. Budova A, centrální operačnĺ sály,
KroměříŽská nemocnice a.s.,
Havlíčkova 660/69, KroměříŽ, 767 01

4. Pokyny pro zpracování nabídky a obsahové členění nabĺdky

Nabídkou se rozumĺzejména návrh smlouvy předloŽený dodavatelem včetně dokumentů
a dokladů poŽadovaných zadavatelem v zadávacÍch podmínkách.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce a musĺ 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 rejstříku či obdobné evidence, je-li v nĺzapsán),
popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobu, jejíŽ plná moc V prosté kopii musí být
součástí nabídky.

ô Kroměřížská nemocnice a.s.
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Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující způsobilost a splnění kvalifikace.
Doklady prokazujícízpůsobilost a kvalifikaci dodavatele musí být v souladu s poŽadavky

této výzvy.

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

Souöástí nabĺdky bude podepsaný návrh smlouvy, jehoŽ součástí budou platební
podmínky dle této výzvy. Návrh smlouvy bude závazně podepsán osobou oprávněnou
jednat za uchazeće.

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

PoŽadavek na seřazenĺ nabĺdky

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

2. obsah nabídky s uvedenĺm čísel stran

3. Doklady k prokázánízákladnízpůsobilosti

4. Doklady k prokázání profesnízpůsobilosti

5. Doklady k prokázánítechnické kvalifikace

6. Specifikace předmětu zakázky

7. Cenová nabídka

8. Podepsaný návrh smlouvy

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

Všechny listy nabídky předloŽené v písemné formě musĺ být spojeny tak, aby je nebylo
moŽné vyjmout bez poškození spojení. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou
řadou.

5. Místo a lhůta pro podání nabĺdky

Lhůta pro podání nabídek: 20. 03. 201912:00

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

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kunýrnĺ sluŽbou čijiným přepravcem na adresu
zadavatele nebo osobně podat na sekretariátu v pracovní dny v době od 8:00 do 14:Q0.

Za okamžik podání nabĺdky je povaŽováno fyzické převzetí nabídky sekretariátem
zadavatele.

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s
označením ,,VEŘEJNÁ vą6Ą761ą" a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně
číslem zakázky, adresou dodavatele a musí být označena slovem ,,NEOTVĺRAT". Pro
přĺpad, Že se dodavatel rozhodne obálku s nabídkou zabezpečit protijejímu náhodnému
poškození (např. při přepravě) dalším ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový
případ povinnost dodavatele označit i takový obal shodným způsobem jako obálku s
nabídkou.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci (např.

provázáním nabĺdky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným způsobem

Kroměřížská nemocnice a's'
Havlíčkova 660/69,767 01 Kroměŕíź
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zajištění), a aby byly z důvodů právní jistoty všechny listy nabĺdky včetně přĺloh řádně
očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem povaŽován za
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu, ale zajiné podánĺ adresované zadavateli.
Takové podání nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke
zdokumentovánĺ průběhu zadávacĺho řizení. Zadavatel bude o této skutečnosti
dodavatele inform ovat.

Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podánĺ nabĺdek se pohlíŽĺ, jako by nebyly
podány' Komise takové nabĺdky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně
vyrozumí dodavatele. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke
zdokumentovánĺ průběhu zadávacího řízení.

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

Za č,as podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdrženÍ zaviněné
poštou, kuýrní sluŽbou čijiným přepravcem nabídky' Všechny doručené a přijaté nabídky
budou opatřeny pořadovým číslem, datem a časem přijetía budou zapsány do seznamu
doručených a přijatých nabĺdek.

Každý dodavatel můŽe podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku můŽe podat i více
dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá vĺce nabídek samostatně nebo společně s
dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehoŽ prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéŽ zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem vyřadí.

6. Požadavky na způsob zpracování nabĺdkové ceny
Nabĺdková cena

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení celého
předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cenaza celý předmět
veřejné zakázky uvedený v příloze této výzvy.

Celkova nabĺdková cena bude tvořena:

. cenou dodávky a montáŽe,

. cenou dodávky požadovaného spotřebnÍho materiálu

. cenoĺ'l za pozáruční servis

Nabídková cena na pozáručnĺ seryls - dodavatel zohlednĺ požadavek zadavatele na
prováděnĺ pozáručnĺho seryl'su v rozsahu a za podmĺnek stanovených v příloze této výzvy
a to včetně příslušenstvĺ. V nabídce bude jako cena pozáručního seryl'su uvedena cena
seruisnĺ hodiny, cena dopravy (servisnĺho zásahu) a cena preventivní prohlĺdky / rok.

(ą Kroměřížská nemocnice a's'
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Dodavatel odpovídá za to, Že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny
práce, dodávky a sluŽby vymezené v podmínkách výběrového řĺzení a v této výzvě, resp.

nutné k řádnému a včasnému provedení předmětu této zakázky.

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 nabĺdnout zadavateli slevu z ceny, musĺ tuto slevu promítnout

přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za
celou sluŽbu) není přípustná.

Zadavatel je plátce DPH.

Nabídkovou cenu uvede uchazeč do krycího listu nabĺdky v české měně se
zaokrouhlením na celé Kč.

Podmínky překročenĺ nabĺdkové 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 nabídková cena
upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného
plnění.

P řed pok!ádaná hod nota veřej n é zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši
í.999.000 Kč bez DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá s 16 zákona. Dle

výše předpokládané hodnoty se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle $ 27

zákona, jejíŽzadánídle $ 31 zákona nepodléhá zadávacĺmuřízeni dle 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 ŕízení.

7. obchodnĺ podmĺnky

obchodnĺ podmínky

Zadavateljako součástzadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, které jsou přílohou

této výzvy.

V obchodních podmínkách dodavatel uvede zejména níŽe uvedené obchodnĺ podmínky.

Záv aznost obchod nĺch podmĺnek

obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmínky av Žádné části nesmíobsahovat ustanovenÍ, které by

bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmĺnkách. Pokud zadávací podmínky výslovně
neumoŽňují dodavateli předloŽit návrh výhodnějších platebních podmínek, je dodavatel povinen
stanovené platební podmínky respektovat.

Na plnění nebude zadavatelem poskytována Žádnázáloha

lČ:27660532
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8. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn písemně nebo elektronicky poŽádat o vysvětleni zadávací
dokumentace. Žádost musí být doručena nejpozději 3 pracovnídny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Žádosti o vysvětlení dodavatel zašle na adresu zadavatele nebo na
e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené v této výzvě'

Na základě Žádosti o vysvětleni zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě
zadavatel vysvětlení odešle včetně přesného znění Žádosti bez identifikace tohoto
dodavatele všem dodavatelům, kteřĺ poŽádali o poskytnutí zadávaci dokumentace nebo
kteným byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to do 2 pracovních dnů od doručení
Žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávaci dokumentace zadavatel současně uveřejní
stejným způsobem jako tuto Výzvu.

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez
předchozí žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlenĺ zadávaci dokumentace doručí
zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyŽádali zadávací dokumentaci nebo kteým byla
zadáv ací doku mentace poskytn uta.

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování vysvětlení k zadávaci dokumentaci můŽe
zadavatel vyuŽít elektronické pošty. Dodavatel proto při vyŽádánízadávací dokumentace
uvede v Žádosti jednu elektronickou adresu, na kterou majĺ být případná vyjasnění k
zadávací dokumentaci zasílána. Za ŕádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.
Doručení vysvětlení elektronickou poštou dodavateli na jím uvedenou adresu se povażuje
za řádné doručení dnem a hodinou, kdy byla příslušná informace předána do evidence
dodavatele. Zadavatel můŽe doručit vysvětlení dodavateli i jiným způsobem, např. v
listinné podobě prostřednictvím pošty nebo kunýrní sluŽby nebo prostřednictvím systému
datových schránek'

9. Prohlĺdka místa plnění

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky se prohlĺdka místa plněnĺ neuskuteční.

í0. Požadavky na prokázání kvalifikace

Základni způsobilost

Účastník předloŽí podepsané čestné prohlášenío splnění základní způsobilostive smyslu
$ 74 zákona č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakáze(, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon) dle vzoru uvedeného v příloze této výzvy, a to v originále nebo
Úředně ověřenou kopii.

Profesní způsobilost

Zadavatel poŽaduje, aby účastníkem za účelem prokázání splnění profesní způsobilosti
k plnění zakázky ve smyslu ustanovenĺ $ 77 Zákona předloŽil:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán, v prosté kopii (razítko a podpis dodavatele) ne starŠí, v okamŽiku podání
nabídky, 90 kalendářních dnů' dále

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné Živnostenské oprávnění či licenci, a
to v prosté kopii (razítko a podpis dodavatele).

t*rI Kroměřížská nemocnice a.s'
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Dodavatel jako doklad prokazujícÍ jeho oprávnění k podnikání předloŽí zejména výpis
zŽivnostenského rejstříku ($ 10 odst. 3 zák' č' 45511991 Sb., o Živnostenském podnikánív
platném znění), nebo Živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu
plněn í veřejné zakázky',

c) v přĺpadě potřeby dalšĺ poŽadavky na prokázánĺ profesní zpŮsobilost dle $ 77 odst. 2 zákona.

Technická kvalifikace

Zadavatel poŽaduje prokázáni splnění technické kvalifikace. PoŽadavky řádně prokáŽe

dodavatel, kteý předloŽí seznam minimálně 2 (dvou) zakázek, které byly (lčastnĺkem

realizovány v posledních 3 (třech) letech).

Zadavatel poŽaduje, aby jednotlivě předkládané realizované zakázky Účastnĺka ve svém
předmětu splňovali minimálnĺ specifikace předmětu tłéto zakázky dle přílohy.

Účastnĺk využije pro vývořenĺ seznamu pro prokázánĺ technické kvalifikace vzor uvedený
v přĺloze této výzvy.

Pravost a stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního Ęstříku nebo jiné

obdobné evidence musíprokazovatsplněnípoŽadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího ŕízení.

Posouzenĺ kvalifikace

Zadavatel můŽe poŽadovat po dodavateli (účastníkovi zadávacího řízeni), aby písemně
objasnil předloŽené informace či doklady nebo předloŽil další informace či doklady
prokazujĺcí splnění kvalifikace. Dodavatel je povĺnen splnit tuto povinnost v přiměřené

lhůtě stanovené zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splněnĺ kvalifikace mohou nastat
v případě tohoto postupu po lhůtě stanovené pro podání nabídek.

Změny kva l if i kace účastn íka zadávacíh o řízeni

Pokud po předloŽení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řizení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a současně předloŽit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
Zadavatel můŽe na Žádost dodavatele tuto lhůtu prodlouŽit nebo můŽe zmeškání lhůty

prominout.

Nesplnění kvalifikace

Dodavatel' ktený nesplní kvalifikaci v poŽadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost oznámit
změny v kvalifikaci, můŽe být zadavatelem vylouěen z další účasti v zadávacím ŕízenÍ.

Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z dalšĺ Účasti v

zadávacim řízení s uvedením důvodu.

PředloŽení dokladů prokazujĺcích splnění kvalifikace před podpisem smlouvy

Zadavatel je oprávněn poŽadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřenĺm smlouvy
předloŽil ve stanovené lhůtě originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace (nebo jen některé z nich); v takovém případě je vybraný dodavatel povinen

doklady před podpisem smlouvy předloŽit.
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íí. Posouzenia hodnocení nabídek

Nabídky, které budou předloŽeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu
s touto výzvou budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria.

Kritérium hodnocení: 1. nejnižší nabĺdková cena laparoskopického systému _ váha 50 %.

2. hodnocení klinických parametril _ váha 25 o/o, skládajĺcĺ se
z následujĺcĺch subkritériĺ

a) lntuitivnĺ ovládání

b) Ergonomie kamerové hlavy

c) osŕrosŕ obrazu z pohledu operatérŮ

d) Kvalita předehřevu plynu z pohledu operatérťl

3. cena za náklady na provoz (BTK vč. dopravy, servisní hodiny) a
spotřebnĺho materiálu po dobu jednoho pozáručního roku _ váha 25 %

Zadavatelem jmenovaná komise posoudí nabídky dodavatelů z hlediska splnění
poŽadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídky, které tyto
poŽadavky nesplňují, musí být vyŕazeny. Pro posouzenĺ nabídek se přiměřeně pouŽijí
příslušná ustanovení zákona. Komĺse můŽe v případě nejasnostĺ nabídky poŽádat
dodavatele o pĺsemné vysvětlení nabídky; k tomu stanoví přiměřenou lhůtu'

Zadavatet si vyhrazuje právo Žádat po Účastnících VŘ nabĺdnutý přĺstroj na ktinické
odzkoušenĺ na centrálnĺch operačnĺch sátech zadavatele před uzavřenĺm výsledku VŘ,
tzn. po podání nabídek uchazečŮ VŘ _ zároveň musĺ sptnit toto ktinické zkoušenĺ - v
opačném přĺpadě bude nabĺdka vyloučena. Doba od vyŽádánĺ odzkoušenĺ po dodávku
činĺ maximálně 14 dnťl a zkoušení bude trvat 5 pracovnĺch dní'

Vysvětlení hodnocenĺ nabĺdek:

1. Nabídka s nejnižšĺ nabĺdkovou cenou za laparoskopický systém obdržĺ 50
bodil, ostatní nabídky obdržĺ počet bodů podle poměru kĺ *v1, tj
nejniżšÍ nabÍdková cena 1 50.

hodnocená nabídka

2. V přĺpadě subjektivního hodnocení, každý člen odborné hodnotícĺ komise
ohodnotĺ subkritéria nabĺdky hodnocenĺm od 0 do 100, kde nejnižšĺ hodnocenĺ
(0) vyjadřuje minimálnĺ naplněnĺ požadavkťl dílčĺho hodnotĺcĺho kritéria, a
nejvyššĺ hodnocenĺ (100) vyjadřuje maximálnĺ naplněnĺ požadavkťl dĺlčĺho
hodnotícĺho kritéria.
Celkový počet bodťl v subjektivnĺch kritériĺch je stanoven (kzr*0,25 +kzo*0,25

+kz"*0,25 * kza*0,25) * 0,25 , kde kza- kzo je dĺlčí bodové ohodnocení subkritérií.

3. Nabĺdka s nejnižší celkovou cenou za náklady na provoz za 1 pozáručnĺ rok
obdrŽí 25 bodťl, ostatnĺ nabĺdky obdrží počet bodů podle poměru ks*vs, tj.
ne jntźší nabídková cena 1 25. Do celkových nákladů se budou započĺtávat náklady za

hodnocená nabídka

spotřební materiál vč. provedení BTK vč' dopravy a času seruisního technika,
dle formuláře pozáručního seľvisu a spotřebnĺho materiálu v přĺloze č.
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Hodnotící komise přidělí celkový počet bodťl podle tohoto vzorce:

Počet bodŮ = kĺ*Vĺ + (kza*vz+kzo*v2łk2c*v2* kzo*vz) *V2 + k3*v3,

Kde kĺ-ks je dílčí bodové ohodnocení, a Vĺ-Vs jsou váhy jednotlivých kritérií.

Následně bude sestaveno pořadí nabídek podle počtu dosaŽených bodů a vítěznou
nabídkou, je nabídka s nejvyšším počtem dosaŽených bodů.

í2. Další podmínky a ujednání

Dodavatelé berou na vědomĺ, Že vstupují do veřejné zakázky vyhlášené veřejným
zadavatelem a tento bude postupovat vsouladu se zákonem včetně ustanovení s 219,

na základě kterého zadavatel zveřejnĺ uzavřenou smlouvu na profilu zadavatele resp.
v registru smluv a do 3 měsíců po skončení plněnĺ veřejné zakázky uvede na profil

zadavatele skutečnou cenu zakázky.

Pokud dodavatel povaŽuje některá u stanovení smlouvy, která je součástí této výzvy, za
obchodní tajemství, součástĺ nabídky bude jeho prohlášení o existenci obchodního
tajemství včetně odůvodněnĺ, na základě kterého zadavatel znečitelní příslušná
ustanovení smlouvy.

Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného přĺslibu.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízenÍ zrušit s uvedením důvodu nebo
odm ítnout všechny nabídky.

Každý dodavatel nese své náklady spojené s účastĺ v zadávacím řízenĺ za všech
okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabĺdky se
nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího ŕizení.

Zadav atel nepři pouští va rianty nabídek.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Zadavatel si opčnĺ právo nevyhrazuje'

Zadavatel nepoŽaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinnostívyplývajících z účasti v
zadáv acím řizení poskytl j istotu.

Nabídky dodané po termĺnu nebudou zadavatelem přijaty.

Účastníci zhotoví a předloŽĺ nabídky na své vlastní náklady a nemají právo na Úhradu

nákladů spojených s účastĺ v zadávacim řízeni

PředloŽené nabídky se účastníkům nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro zadání, dále výběrové ŕÍzení či jeho
jednotlivé části do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

Komunikace rozhodná pro tuto veřejnou zakázkou probíhá prokazatelnou formou, za tu
se povaŽuje ikomunikace elektronickou poštou (e-mailem) s doručenkou na

elektronickou adresu zadavatele (e-mail) a elektronickou adresu zadanou účastníkem.

í3. Seznam příloh výzw
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
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Příloha ć. 2 _ Krycĺ list nabídky

Příloha č' 3 - Čestné prohlášení o splněnízákladní kvalifikace

Příloha ć. 4 _ Cestné prohlášení o splnění technické kvalifikace

Příloha č. 5 - Návrh kupní smlouvy / Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6 - Formulář pozáručního servisu a spotřebního materiálu

KroměříŽ 04. 03. 2019
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rĺo. Petr Lišká\' ř, MBA

místopředseda
představenstva
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