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vÝzvA K PoDÁNĺcENoVÉ NABíDKY

Název zakázky'. NÁPLASTĺ

Číslo zakázky: vzl2019l2lo7-1lo

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu; dle $ 27 a $ 31 zákona č' 134/2016 Sb.'
o zadávání veřejných zakázek (dále téŽ ,,zákon") se nejedná o zadávacÍ
řízení podle tohoto zákona

í. ldentifikaění údaje zadavatele:

Název zadavatele:

Adresa sídla:

lČo:

Datová schránka:

osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

Kroměříżská nemocnice a.s.

Havlĺčkova 660/69' KroměříŽ, 767 01

27660532

3. Termín a místo plnění veřeiné zakäzky

Před pokládaný term ín zahájen í pl něn í zakázky'.

2k3eutB

lng. Petr Liškář' MBA, místopředseda
představenstva
Marie ondruchová, administrátor veřejných
zakázek, ma rie. o nd ru chova@n e m -km. cz,
+420730 589 345, +420 573322280

02. 05.2019

2. Předmět veřeiné zakäzky a jeho specifikace

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupnĺ smlouvy na období 12 měsíců na dodávky
zdravotnického materiálu - náplasti. Poptávané mnoŽství je uvedeno ve specifikaci, která je
přílohou této výzvy. MnoŽství zdravotnického materiálu - náplastĺ, je pouze předpokládané
mnoŽstvĺ předmětu plněnĺ a jednotlivé dÍlčĺ dodávky budou probíhat na základě objednávek v
rozsahu a mnoŽství podle skuteÖných potřeb zadavatele.

Veřejná zakázkaje rozdělena dle účinných látek na 6 částí. BliŽŠĺ specifikace jednotlivých částĺje
uvedena v příloze č. 2 (Specifikace předmětu veřejné zakázky)'

PoŽadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně' pokud není v
dalš ích ustanoven ích zadáv ací dokumentace uvedeno j i nak.

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabĺdku na jednu Část' více částĺ či všechny části veřejné
zakázky. Dodavatelé, kteří budou podávat nabídky na více částĺ veřejné zakázky, jsou povinni
podat na kaŽdou část samostatnou nabídku.

V případě, Že dodavatel podává nabídku k více částem veřejné zakázky, předloŽÍv rámci svých
nabídek pouze jednu kupní smlouvu, přičemŽ cenové nabídky části 1 aŽ 6 (viz příloha č. 3) k
jednotlivým částem veřejné zakäzky uvede do přĺlohy č. 1 této smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít na jednotlivé části předmětu plnění samostatné smlouvy s
různými účastnĺky. Zadavatel vylučuje variantnÍ nabídky.

Zadavalel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané plnění'

Zadavatel sistanovuje maximálníjednotkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky, která je uvedena
ve specifikaci.

Pokud nabízená cena uchazeče překročí maximální cenu za jednotku, která je stanovena
zadavatelem, zadavatel si vyhrazuje takovou nabídku vyloučit z hodnocení.

KroměříŽská nemocnice a's'

Havlíćkova 660/69,767 01 Kroměŕíź
spojovatelka
(+42O) 573 322 111

info@nem km.cz

ww.nem-km.cz
lČ:27660532
D|Č: cz27660532I {i *."o"",".
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Předpokládaný termín ukončenĺ plnění zakázky: 01. 05.2020

Místo plnění zakázky: Sklad SZM, KroměříŽská nemocnice a.s.'
Havlíčkova 660/69' KroměříŽ, 767 01

4. PoĘny pľo zpracování nabídky a obsahové členění nabídky

Nabídkou se rozumí zejména 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 musíbýt 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 ní zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmoceněnou osobu, jejíŽ
plná moc v prosté kopii musí být souČástínabÍdky.

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

Součástĺ nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, jehoŽ součástí budou platební podmínky dle
této výzvy. Návrh smlouvy bude závazně podepsán osobou oprávněnoujednat za uchazeče.

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

Požadavek na seřazení nabídky

1. Krycĺ list nabĺdky - vyplnění, opatřený razítkem a podpisem oprávněných osob

2. obsah nabídky s uvedením čísel stran

3. Doklady k prokázánízákladnĺ způsobilosti

4. Specifikace předmětu zakázky

5. Cenová nabídka

6. Podepsaný návrh smlouvy

7. DalŠí dokumenty - např' prohláŠenĺ o existencĺ obchodního tajemství včetně odůvodnění

8. CD, usb s kompletní cenovou nabídkou výběrového řízeníve formátu word, excel.

VŠechny listy nabídky předloŽené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo moŽné
vyjmout bez poškození spojenĺ' Listy nabĺdky budou očĺslovány vzestupnou řadou.

5. Místo a lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek: 17.4.2019 12:00

Místo pro podání nabídky: KroměříŽská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/ô9, KroměříŽ, 767 01

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kunýrní sluŽbou čijiným přepravcem na adresu zadavatele
nebo osobně podat na sekretariátu v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00. Zaokamżik podání
nabídky je povażováno fyzické převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Nabídka musÍ být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějŠku označené obálce s označenÍm
,,VEŘEJNÁ Z^KMK^" a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně číslem zakázky, adresou
dodavatele a musí být označena slovem ,,NEoTVlRAT". Pro případ, Že se dodavatel rozhodne
obálku s nabídkou zabezpečit proti jejímu náhodnému poŠkození (např. při přepravě) dalšĺm
ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový případ povinnost dodavatele označit i takový
obal shodným způsobem jako obálku s nabĺdkou.

Zadavateldoporučuje, aby nabĺdka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci (např. provázánim
nabÍdky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným způsobem zajiŠtění)' a aby byly z
důvodů právní jistoty všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány vzestupnou číselnou
řadou.

Kroměřížská nemocnice a.s.

Havlíčkova 660/69,767 01 KroméřÍź

spojovatelka
(+42O) 573 322 1 11

info@nem'km.cz
ww.nem-km-cz

lČ:27660532
DlČ: cz27660532 {1 *.,ro"*'".
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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 ŕízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.

Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podánĺ nabídek se pohlĺŽí, jako by nebyly podány. Komise
takové nabĺdky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele.
Nabĺdky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu
zadávacího ŕízení.

Nabídky, které budou poŠkozeny lak, że 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
ŕízenÍ' Zadavatel bude o uvedené skutečnosti dodavatele informovat.

Začas podánínabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poŠtou, kuýrní
sluŽbou či jiným přepravcem nabídky' VŠechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny
pořadovým čĺslem, datem a časem přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých

nabídek.

6. PoŽadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabĺdková cena

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

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celou přísluŠnou část
veřejné zakázky uvedená v př'tloze ć.2'

Nabídková cena bude zpracována podle členění do skupin obsaŽeného v návrhu smlouvy.
Nabĺdková cena zde bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH
a cenu celkem včetně DPH. Celkovou nabĺdkovou cenu rovněż dodavatel uvede do,,Krycího listu
nabídky". Zadavatel neposkytuje zálohy .

Dodavatel odpovídá za to, że jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje vŠechny práce,

dodávky a sluŽby vymezené v podmínkách výběrového řízení a v této výzvé, 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 nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do
nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. pauŠální částkou za celou sluŽbu) nenĺ
přípustná.

Zadavatel je plátce DPH.

Nabídkovou cenu uvede uchazeč do krycÍho listu nabídky v České měně se zaokrouhlením na celé
Kč.

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 nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plněnĺ.

Před pokládaná hodnota veřej né zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 230 o00 Kě bez
DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá $ 16 zákona. Dle výŠe předpokládané hodnoty
se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle $ 27 záRona, jĄÍŽ zadání dle $ 31 zákona
nepodléhá zadávacĺmu řÍzení dle tohoto zákona.

Kroměřížská nemocnice a's'

HaVlÍčkova 660,/69, 767 01 Kroméŕiż

spojovatelka
(+420\ 573 322 111

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

|Č:2766053Ż
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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 odpovídajĺcím způsobem plnit kvalitu, sortiment a termĺny dodávek. V tomto
případě můŽe zadavatel následně uzavřĺt smlouvu s uchazečem, který se umístil na druhém místě
v této soutěŽi.

7. obchodní podmínĘ

Zadavateljako součástzadávací dokumentace předkládá obchodnĺ podmínky, které jsou přĺlohou
této výzvy.

V obchodnÍch podmínkách dodavatel uvede zejména nĺŽe uvedené obchodní podmínky.

Závaznost obchodních podmínek

obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmínky av Ž.ádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by
bylo v rozporu s obchodnĺmi podmínkami.

Platební podmínky

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

Na plnění nebude zadavatelem poskytována žádnázáloha.

8. Požadavky na prokázání kvalifikace

Základní kvalifikace

Účastník předloŽí podepsané čestné prohlášení o splněnízákladní způsobilosti ve smyslu $ 74
zákona c. 13412016 Sb', o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Zákon) dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 této výzvy, a to v originále nebo úředně ověřenou
kopii.

Profesní způsobilost (v obdobě $ 77 zákona)
Splnění profesní způsobilosti prokáŽe dodavatel, který předloŽí:

a) výpis z obchodního rejstřÍku, pokud je v něm zapsán, Či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán - alespoň v prosté kopii, (dodavatel prokazuje splnění
poŽadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky).
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právnĺch předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazujícÍ přísĺušné
Živnostenské oprávněníči licenci) - alespoň v prosté kopii.

SplněnĺzákladnÍch kvalifikačnĺch předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů lzetaktéŽ
prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který vŠak nesmí být k poslednímu
dni lhůty pro podání nabĺdek starší neŽ 3 měsíce.

9. Posouzenía 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.

DÍlčí hodnotící kritéria jsou stanovena V sestupném pořadí podle stupně významu, ktený jim

zadavatel přisuzuje, a to:

Kroměříżská nemocnice a.s'

Havlíćkova 660,/69' 767 01 KÍoméŕíź
spojovatelka
(+420) 573 322 111

|Ć:27660532
olČ' czzleaoszzt t info@nem-km.cz
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Dílčí hodnotící kritéria Váha

1
VýŠe nabídkové ceny v Kč bez DPH za dodávky vŠech druhů
náplastÍ

70%

2. Kvalita a funkční vlastnosti náplastí 30 o/o

Dílčí hodnotící kritérium Č. 1 - Výše nabĺdkové ceny v Kč bez DPH za dodávky vŠech druhů
náplastí'

Pro hodnocenĺbude pouŽita bodovacístupnice v rozsahu 0 aŽ 100' KaŽdéjednotlivé nabídce bude
dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráŽí úspěšnost předmětné nabídky v rámci
dílčĺho kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria zĺská
hodnocená nabídka bodovou hodnotu' která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnějšĺ nabídky k hodnocené nabídce.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, Že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek
dle dílčĺch kritérií budou vynásobena přísluŠnou vahou daného kritéria. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí ÚspěŠnostijednot|ivých nabídek
tak, Že jako nejúspěšnějŠí bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyŠŠí hodnoty

Dílčí hodnotícĺ kritérium Ö' 2 - Kvalita a funkčnívlastnosti náplastĺ

Toto dílčí kritérium nenĺjednoduše čĺselně vyjádřitelné. Pro ohodnocení kvalitativnĺch a funkčních
vlastností předloŽÍ uchazeČi vzorky nabízených náplastí. KaŽdý vzorek bude ohodnocen expertní
skupinou uŽivatelů na pracoviŠti zadavatele, kteří budou hodnotit zejména:

- Silnálepícíschopnost
- KvalitnÍadheze,bezpečnáfixace
- Citlivá k pokoŽce
- Náplast se musí beze zbytku odstranit z pokoŽky
- Hypoalergenní
- Zdravotně nezávadné
- Certifikát CE, prohlášení o shodě

Vysvětlení k přidělování bodů za kvalitu:

Pokud testovaný vzorek splňuje poŽadavek = vyhovuje, obdrŽĺ max. počet bodů. MusíovŠem splnit
vŠechny hodnocené vlastnosti viz. seznam výŠe.

Naopak pokud poŽadovanou kvalitu dle posouzeníexpertní skupiny nesplní' obdrŽĺ 0 bodů.

- na základě informacĺ expertní skupiny uŽivatelů přidělí hodnotícĺ komise kaŽdé poloŽce
nabídky počet bodů (maximálně 100). Pro hodnocení tohoto dĺlčĺho hodnotícího kritéria
má nejvýhodnějšÍ nabídka maximálnÍ hodnotu.

- poměr přiděleného počtu bodů kmaximálnímu počtu bodů násobený 100 a vahou 30%

určí bodovou hodnotu za kvalitativnĺ a funkčnĺvlastnosti.

Vzorky se uchazečům nevrací ani nehradí.

VŠichni účastníci výběrového řízení budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni e-mailem.

í0. Další pqdmínkya.ĘiednánÍ 3í..". i

Dodavatelé berou na vědomí, Že vstuirujído veřejné zakázky vyhlášené veřejným zadavatelem a
tento bude postupovat vsouladu.se zákonem včetně ustanovení 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 cenuzakázky.
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Pokud dodavatel povaŽuje některá ustanovenÍ smlouvy, která je součástí této výzvy, za obchodní
tajemství, součástí nabídky bude jeho prohlášení o existenci obchodního tajemstvĺ včetně
odůvodnění, na základě kterého zadavatel znečitelní příslušná ustanovení smlouvy.

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

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení zrušit s uvedením dŮvodu nebo odmítnout
všechny nabídky.

KaŽdý dodavatel nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řizení za vŠech okolností
samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají
u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího ŕízení.

Zadavatel umoŽnuje zÚčastnit se pouze vybraných skupin předmětu veřejné zakázky.

Veřejná zakázkaje rozdělena na části dle skupin uvedených ve specifikaci.

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje'

Zadavalel nepoŽaduje, aby dodavatel k zajištěnĺ svých povinností vyplývajících z účasti v
zadávacím řÍzení poskytl jistotu.

Každý dodavatel můŽe podat'ĺ nabídku na přísluŠnou částveřejné zakázky'

Nabídky dodané po termÍnu nebudou zadavatelem přijaty.

Účastníci zhotoví a předloŽí nabídky na své vlastní náklady a nemají právo na Úhradu nákladů
spojených s účastí v zadávacím ŕízení

PředloŽené nabídky se Účastníkům nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro zadánĺ, dále výběrové řízenĺ či jeho jednotlivé
části do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré přljaté 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.

í{. Seznam příloh výŻvy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Přĺloha č. 2 - Specĺfikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 - Cenová nabídka

Příloha č. 4 - Čestné proh|áŠenío splněnízákladnĺ kvalifikace

Příloha č. 5 - Rámcová kupnĺ smlouva

Kroměříż 8.4.2019

:tl ĺ
' lng. Petr LiŠkář' MBA

ąístopředseda představenstva
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