
Kontaktní osoba:

Kroměřížská nemocnice a.s.

Havlíčkova 660/69.767 01 Kroměříž

spojovatelka
(+420\ 573 322 111

NEMOCNICE

vÝzve K PoDÁNícENoVÉ NABíDKY

Název zakázky: OB|NADLA

Číslo zakázky: vz2o19t2to4to

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

í. IdentiÍikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: KroměřĺŽská nemocnice a.s.

Adresa sídla: HavlÍčkova 660/69' KroměříŽ' 767 01

lČo: 27660532

Datová schránka: 2k3eut8

osoba oprávněná jednat: lng. Petr Liškář' MBA, místopředseda
představenstva
Miroslava Vymazalová' Dis.' administrátor
veřejných zakázek, miroslava. vymazalova@nem_
km.cz,
+420730 589 345, +420 573322280

15. 03. 2019

01. 03.2020

2. Předmět veřejné zakánky a ieho specifikace

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupnĺ smlouvy na obdobĺ 12 měsíců s jedním
uchazeÖem na dodávky obvazového materiálu. Poptávané mnoŽství je uvedeno ve specifikaci,
která je přĺlohou této výzvy. MnoŽství obvazového materiálu je pouze předpokládané mnoŽství
předmětu plnění a jednotlivé dĺlčí dodávky budou probíhat na základě objednávek v rozsahu a
mnoŽství podle skutečných potřeb zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překroěit uvedené předpokládané plnění.

Zadavate| sivyhrazuje stanovit maximálníjednotkovou nabĺdkovou cenu veřejnézakázky, která je
uvedena ve specifikaci

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

3. Termín a mÍsto plnění veřeiné zakázky

P řed po k láda n ý te rm í n zahájení pl n ě n ĺ zakázky :

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:

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

4. PoĘny pro zpracování nabídĘ a obsahové členění nabídky

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

Nabídka a veškeré ostatnĺ 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 Ęstříku či
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obdobné evidence, je-li v ní zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmoceněnou osobu, jejíŽ
plná moc v prosté kopii musí být součástí nabĺdky.

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

SouÖástí nabídky 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 nabídky

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

2' obsah nabídky s uvedením čísel stran

3. Doklady k prokázání základní způsobilosti

4' Specifikace předmětu zakázky

5. Cenová nabídka

6' Podepsaný návrh smlouvy

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

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

5. Místo a thůta pro podánÍ nabídky

Lhůta pro podání nabídek: 0'l. 03. 2018 12:00

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

Nabídky lze poslat doporučenou poŠtou, kuýrní sluŽbou Öijiným přepravcem na adresu zadavatele
nebo osobně podat na sekretariátu v pracovnĺ dny v době od 8:00 do 14:00. Za okamŻik podání
nabídky je povaŽováno fyzické převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s označenĺm
,,VEŘEJNÁ ZAKAZKA" a s uvedeným názvem veřejné zakázky, přĺpadně číslem zakázky, adresou
dodavatele a musí být označena slovem ,,NEOTVĺRAT". Pro případ, Že se dodavatel rozhodne
obálku s nabídkou zabezpečit proti jejímu 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.

Zadavateldoporučuje, aby nabídka byla zajiŠtěna protĺ neoprávněné manipulaci (např. provázáním
nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným způsobem zajištění)' a aby byly z
důvodů právníjistoty vŠechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány vzestupnou číselnou
řadou.

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

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

Nabĺdky, které budou poŠkozeny tak, Že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme jako jiné
podání adresované zadavateli, nikolijako nabídku na veřejnou zakázku. Takové podání nebude
dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího
řizeni. Zadavatel bude o uvedené skutečnosti dodavatele informovat'
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Začas podánínabídky odpovÍdá dodavatel. Zadavatelneuznává zdrŻení zaviněné poštou, kuýrní
sluŽbou či jiným přepravcem nabídky. Všechny dorulené a přijaté nabídky budou opatřeny
pořadovým číslem, datem a časem přijetí a budou zapsány do seznamu doruěených a přijatých
nabĺdek.

6. PoŽadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková 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 cena za celý předmět veřejné
zakázky uvedený v příloze č. 1 této výzvy.

Nabídková cena za provedení celého předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle členění
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 nabídkovou cenu rovněŽ
dodavatel uvede do,,Krycího listu nabídky". Zadavatel neposkytuje zálohy.

Dodavatel odpovídá za to, Že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce,
dodávky a sluŽby vymezené v podmínkách výběrového řízení 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 nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do
nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušálníčástkou za celou sluŽbu) není
přípustná'

Zadavatel je plátce DP H'

Nabídkovou cenu uvede uchazeč do krycího |istu nabídky v české měně se zaokrouhlením na celé
Kč'

Podmínky překroěení nabídkové ceny

Překročenĺ 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 přĺpadě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výŠĺ 265 000 Kč bez
DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá $ 16 zákona. Dle výše předpokládané hodnoty
se jedná o veřejnou zakázku maĺého rozsahu dle $ 27 zákona, jejíž zadänÍ dle $ 31 zákona
nepodléhá zadávacímu řízení 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 zadávacíhoŕízení'

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

7. obchodní podmínĘ

Zadavateljako součástzadávací dokumentace předkládá obchodnípodmínky, které jsou přílohou
této výzvy.

V obchodních podmínkách dodavatel uvede zejména níŽe uvedené obchodní podmínky.
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Záv aznost obchod n ích pod mínek

obchodní podmínky vymezujĺ budoucí rámec smluvního vztahu. NabÍdka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmínky av Žádné části nesmíobsahovat ustanovení, které by
bylo v rozporu s obchodnĺmi podmĺnkami.

PIatební podmínky

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

Na plněnĺ nebude zadavatelem poskytována Žádnázáloha.

8. PožadavĘ na prokázání kvalifikace

Základní kvalifikace

Účastnĺk předloŽí podepsané čestné prohlášenío splnění zäkladní způsobilostive smyslu $ 74
zákona č,. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšĺch 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)
S pl něn í profesn í způso bi losti prokáŽe dodavate l, ktený před loŽí:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v nĺzapsán - alespoň v prosté kopii, (dodavatel prokazuje splněnĺ
poŽadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky).
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštnĺch právnĺch předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující přísluŠné
Živnostenské oprávnění či licenci) - alespoň v prosté kopii'

Splněnízákladních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikaěních předpokladů lze taktéŽ
prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kteý však nesmí být k poslednímu
dni lhůty pro podání nabídek 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.

Základním hodnotĺcím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabĺdky je nejniŽší nabídková cena bez
DPH za předmět zakázky uvedený v této výzvě.

Kritérĺum hodnocení: nejniŽšĺ nabÍdková cena

Všichni Účastníci výběrového řízení budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměnie-mailem.

í0. Dalšĺ podmínĘ a ujednání

Dodavatelé berou na vědomí, Že vstupují do veřejné zakázky vyhlášené veřejným zadavatelem a
tento bude postupovat vsouladu se zákonem včetně ustanovení s 219' na základě kterého
zadavatelzveřejnĺ uzavřenou smlouvu na profilu zadavatele resp. V registru smluv a do 3 měsíců
po skončenĺ plnění veřejné zakäzky uvede na profil zadavatele skuteěnou cenu zakázky.

Pokud dodavatel povaŽuje některá ustanovenísmlouvy, která je souěástĺtéto výzvy, za obchodní
tajemstvĺ, součástĺ nabídky bude jeho prohlášení o existenci obchodního tajemství včetně
odůvodněnĺ, na základě kterého zadavatel zneěitelní příslušná ustanovenísmlouvy.

Tato výzva neníveřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného přÍslibu.

Zadavatel je oprávněn kdykolĺv toto zadávací řízeni zruŠit s uvedením důvodu nebo odmítnout
všechny nabídky.
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KaŽdý dodavatel nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízeni za vŠech okolností
samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají
u zadavatele pro Účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouŠtí varianty nab ídek.

Veřejná zakázka nenÍ rozdělena na části.

Zadavatel si opění právo nevyhrazule.

Zadavatel nepoŽaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z Účasti v
zadávacím řízenĺ poskytl jistotu.

Każdý dodavatel můŽe podat 1 nabídku.

Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty.

Účastníci zhotoví a předloŽí nabídky na své vlastnĺ náklady a nemají právo na Úhradu nákladů
spojených s účastĺ v zadávacÍm řízení

PředloŽené nabídky se úÖastníkům nevracĺ.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro zadání, dále výběrové řízení či jeho jednotlivé
částido 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 účastnĺkem.

ĺ1. Seznam příIoh výAty

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č' 2 - Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 - cenová nabídka

Příloha č' 4 - Čestné prohláŠenío splněnízákladní kvalifikace

Příloha č. 5 - Rámcová kupnísmlouva

KroměříŽ 18.02.2019
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