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Název zakázky

Číslo zakázky:

Forma zadání:

í. ldentifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:

Adresa sídla:

lČo:

Datová schránka:

osoba oprávněná jednat:

vÝzvl' K PoDÁNĺ ceľove NABĺDKY

Jednorázové rouŠkovací sety

vzt2019t3to2-1lo

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

KroměříŽská nemocnice a. s'

Havlĺčkova 660/69' KroměříŽ, 767 01

27660532

2k3eutB

lng. Petr LiŠkář' MBA' místopředseda představenstva

Kontaktnĺosoba Marie ond ruchová, ad m i n istrátor veřej ných zakázek,
marie. ond ruchova@nem-km.cz,
+420730 589 345, +420 573322280

2. Předmět veřejné zakäzky a jeho specifikace
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupnĺ smlouvy na obdobĺ 12 měsíců s jedním
uchazečem na dodávky zdravotnického spotřebního materiálu - jednorázového rouškovánÍ.
Kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu vypovědět. Poptávané mnoŽstvÍ jednorázového
rouŠkování je pouze předpokládané mnoŽství předmětu plnění' Zadavatel si vyhrazuje právo
neodebrat či překročit uvedené předpokládané plnění.

Zbożí, se kterým se uchazeč přihlásí doVZ musĺsplňovat následujĺcí podmínky:

- NabÍzený materiál musí splňovat přísluŠné právní předpisy a normy, zejména zákon
č'.22l1997 Sb., o technických poŽadavcÍch na výrobky a o změně a doplněnĺ něktených
zákonů, ve znění pozdějŠích předpisů, a splňovat technologické parametry normy Čsľl rľĺ
13795+A'l .

- Dvouvrstvá rouška - povrch rouŠky se skládá ze savé netkané textilie (polypropylen) savé
po celé ploše, spodní vrstva fÓlie (polyetylen) na straně pacienta.

- Zinová rouška - rouŠka dvouvrstvá, která je zesĺlená extra savou zinou v oblasti
operačního pole na 4 vrstvy. Savá zÓna obsahuje spodní vrstvu nepropustnou (folii).

- RouŠka 3 vrstvá - obsahuje 3 vrstvy, vrchnĺ Savou vrstvu, prostřednĺ nepropustnou folii a
ke straně pacienta netkanou textilii.

- RouŠky s lepením (samolepÍcÍ)_ lepenĺ musí mít dobrou lepivost během celého operačního
výkonu, lepidlo na rouŠkách musí být antialergenní.

- RouŠky s otvorem _ otvory musí co nejvíce odpovídat poŽadované velikosti, tolerance +- 2
cm, a dále musí otvor splňovat podmínku umístění.

- Rozměry rouŠek a návleků - musíco nejvÍce odpovĺdat poŽadované velikosti dle přílohy č.
1, musíodpovĺdat Účelům, pro které jsou určeny.

- Minimálnítolerance -5oÄ'
- Maximálnítolerance' nabídka větŠích rozměrů roušek a návleků bez omezení, avŠak za

předpokladu, Že budou splňovat svojifunkcia ÚÖeltak, aby zákrok probíhal bez
technických obtíŽí.

- Materiál roušek musí být netřepivý' bez praŠnosti, splývavý a přizpůsobivý povrchu.
- Roušky musí být odolné vůČi penetraci mikrobiálních zárodků nesených kapalinou za mokra

i sucha, odolné proti protrŽení, odolné v tahu.
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operační rouŠky v setech musejí mít minimální poŽadovaný počet vrstev uvedený v příloze
č. 'ĺ.

operační pláŠtě zesílené musí být v přední části a na rukávech opatřeny speciální vrstvou,
která zabraňuje průsaku tekutin skrz materiál.
Sety musí být zabaleny v originálním sterilním oba|u, který lze snadno a bezpeČně otevírat:
(bez toho např.) ,, pell efekt ''.

Sterilní obaly musĺobsahovat minimálně dva identifikační Štítky (snadno snĺmatelné, lepící)
a musí obsahovat EAN kid.
Rozměry komponentů v operačních setech jsou rozměry plně vyhovujícĺ stávajícím
potřebám zadavatele.
Zadavatel poŽaduje, aby sety byly standardně baleny ve dvojobalu _ 2x pevný karton
(transpońní obal a skladovací)
UČastnĺk se Ve své nabídce zaváże, Že bude během přĺpadného smluvního vztahu
spolupracovat se zadavatelem a reagovat na případné nevýznamné úpravy stávajĺcích
setů, rouŠek a pláŠt'ů dle aktuálních potřeb zadavatele. Nevýznamnou Úpravou se rozumÍ
např. změny v naskládánĺ komponentů, úpravy velikosti plášt'ů atd.

Předpokládaný roční obiem nákupu setů iednorázového operaČního rouškování:

Název
Předpokládaný

poěet ks/rok

Maximální cena/ks
bez DPH

stanovena
zadavatelem

I Set ASK koleno 420 235 Kč

2 Set cystoskopický (malý) 77 109 Kč

3 Set cystoskopický (soft) 700 78 Kč,

4 Set kolennĺTEP 255 520 Kč

5 Set kyČelní 340 605 Kč

6 Set LAV ll 123 480 Kč

7 Set malý (univerzální) 630 180 Kč

8 Set na koncetinu (soft) 350 224 Ki
I Set na varixy 175 299 Kč

10 Set oční 995 202 Kc

11 Set oRL (rouŠky) 200 98'90 Kč

12 Set oRL (Úrazový) 840 41'60 Kč

13 Set PEK 84 222'30 Kč

14 Set porodnický 520 'ĺ 13'90 Kč

15 Set radiální přístup 30 225,50 Kč
'ĺ6 Set ramenní 106 510 Kč

17 Set ruka noha 90 419 Kč

18 Set TUR 588 290 Kč

19 Set univerzáln í (velký) 500 290'48 Kč

20. Set univerzální (základn í) 600 180 Kč
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21 Set urologicko-gynekologický (základní) 87 148 Kc

22 Set zákrokový (malý) 90 46 Kc

23 Set sekční 168 570 Kč

24
Set univerzální na velké výkony-
rozšířený 300 390 Kč

Uvedené mnoŽstvíje pouze předpokládané a jednotlivé dílčí dodávky budou probĺhat 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.26812014 Sb., o
zdravotnických prostředcÍch a o změně něktených zákonů, ve zněnĺ pozdějŠích předpisů, dále
vsouladu s prováděcĺmi předpisy ktomuto zákonu, zejména svyhláŠkou č,.5412015 Sb.' jakoŽ i

se zákonem č,. 2211997 Sb., o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějŠích předpisů.

Nabízený spotřebn Í materiál musí být označen značkou shody dle paragrafu 13 zákona i,. 2211997
Sb., o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 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 splněnÍdodávky uplynula
nejvýŠe 1/3 expiraČnÍ doby. Spotřební materiál, u něhoŽ ke dni dodánĺ zbývá méně neŽ 2/3
zvyznač,ené expirační doby, můŽe být dodán pouze po předchozím souhlasu zadavatele a za
sníŽenou cenu.

3. Termín a mĺsto plnění veřejné zakázky
P řed poklád a n ý term í n zahájenĺ pl n ěn Í zakázky''

Místo plnění zakázky'.

po podpisu smlouvy

Budova L' sklad SZM' KroměříŽská
nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69'
KroměříŽ, 767 01

4. Pokyny pro zpracovánĺ nabídky a obsahové členěnĺ nabĺdĘ
Nabídkou se rozumí zejména návrh rámcové kupnĺ 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 musí být odevzdány
písemně v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za dodavatele a v jedné kopii.
Pożadavek 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-liv nízapsán), popřĺpadě statutárním orgánem zmocněnou osobu, jejíŽ plná
moc V prosté kopii musí být součástí nabídky.

Součástĺ nabídky jsou i doklady a informace prokazující způsobilost a splnění kvalifikace. Doklady
prokazujĺcízpůsobilost a kvalifikaci dodavate|e musĺ být v souladu s poŽadavky této výzvy.

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

Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, jehoŽ součástÍ budou platebnĺ 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 seřazení nabídky

EII Kroměříźská nemocnice a's'
Havlíčkova 660/69,767 oI Kroměříż
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1. Krycí list nabídky - vyplnění, opatřený podpisem oprávněných osob

2. obsah nabĺdky s uvedením čĺsel stran

3. Doklady k prokázánízákladnízpůsobilosti

4. Doklady k prokázání profesnízpůsobilosti

5. Doklady k prokázánítechnické kvalifikace

6' Specifikace předmětu zakázky

7 ' Cenová nabídka

B. Vyplněná příloha c. 8 - Specifikace - technické vlastnostijednotlivých setů

9. Podepsaný návrh rámcové smlouvy

10. DalŠídokumenty - např. prohláŠenío existencĺobchodnĺho tajemstvĺvčetně odůvodnění

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.

Zadavatel poŽaduje předloŽit současně s cenovou nabídkou vzorky nabízených sterilnĺch setů v
počtu dle přílohy č.7 , a to k jejich posouzení v rámci ekonomické výhodnosti nabídek. Vzorky setů
budou zřetelně a čitelně označeny názvem setu dle jednotlivých oborů tak, aby bylo jednoznačně
zřejmé, kteý vzorek dodavatel předloŽĺ. Vzorky budou v krabici vč. Vyplněného seznamu
poskytovaných setů (příloha č. 7). Krabice bude označena účastníkem, názvem veřejné zakázky
a nápisem:

,,NEOTVíRAT - Jednorázové rouškovací sety - VzoRKY"

Lhůta pro dodání vzorků v rámcijedné dodávky je nejpozději do 1't.09.20'l9 do í2:00 hod. do
skladu zdravotnického materiálu' kontaktní osoba paní Jitka Hřešilová, Dis. - tel.: tel: +420 573
322 576 mob: +420 736 518 097.

5. tlísto a lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek: í1.09. 2019 12:00

Místo pro podánĺ nabídky: KroměříŽská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 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. 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 označením

''VEREJNA ZAKAZKA" a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně čĺslem zakäzky, adresou
dodavatele a musí být oznaČena slovem ,'NEOTVíRAT". Pro přĺpad, 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.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajiŠtěna proti neoprávněné manipulaci (např. provázáním
nabídky provázkem se zapecetěným volným koncem či jiným způsobem zajiŠtění), a aby byly z
důvodů právní jistoty vŠechny listy nabídky včetně příloh 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 podánĺ
nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu
zadávacího ŕízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.

Kroméříźská nemocnice a.s'

Havlíčkova 660/69,767 01 Kroméŕiż
spojovatelka

l+42o) 573 322 111
info@nem-km.cz
www-nem-km.cz

lČ' 27660532
D|Č: cz2166o532 $ r.ro.r,".
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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, ze 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 zdokumentovánĺ průběhu zadávacího
řízení. Zadavatel bude o uvedené skutečnosti dodavatele informovat.

Začas podánínabĺdky odpovídá dodavatel. Zadavahel neuznává zdržení zaviněné poŠtou, kunýrní
sluŽbou či jiným přepravcem nabídky' Všechny doruČené a přijaté nabídky budou opatřeny
pořadovým Číslem, datem a Časem přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých
nabídek.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabĺdková 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 zadavateli 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 členění na
cenu celkem bez DPH, výŠi DPH a cenu celkem vcetně DPH. Celkovou nabídkovou cenu rovněŽ
dodavatel uvede do,,Krycího listu nabĺdky". Zadavatel neposkytuje zálohy.

Dodavatel odpovĺdá zato, Žejeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje vŠechny náklady na
dodávky vymezené v podmĺnkách výběrového řízenĺ 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 přĺtom
zohlednit všechny okolnosti, které mohou mít vliv na výŠi ceny této nabĺdky'

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) není
přípustná.

Zadavatel je plátce DPH.

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

Podmínky překročen í nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je moŽné za podmĺnek definovaných v obchodních podmĺnkách,
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.

Před pokládaná hod nota veřej né zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výŠi 1 888 844 Kč bez
DPH. Stanovenípředpokládané hodnoty odpovídá $ 16 zákona' Dle výŠe předpokládané hodnoty
se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle S 27 zákona, jejíŽ. zadání dle $ 3'1 zákona
nepodléhá zadávacímu řízení dle tohoto zákona.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky definuje maximálnĺvýŠi 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 termĺny dodávek. V tomto

spojovatelka
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případě müŽe zadavatel následně uzavřít smlouvu s uchazečem, kteryi se umístil na druhém místě
v této soutěŽi.

7. obchodní podmĺnky

obchodnĺ podmínky

Zadav atel ja ko součás t zadáv ací do ku m entace před k|ádá obchod n í pod m ĺn ky.

obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázkujsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu
smlouvy, která tvoří přĺlohu č. 5 této výzvy.

Dodavatel do návrhu smlouvy doplní chybějící údaje na ,,...''" vyznačených místech (jména,
adresy, kontaktní Údaje, ceny apod.). Jiné zásahy a úpravy obsahu předloŽených obchodních
podmínek jsou nepřípustné. Udaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které dodavatel
uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy. V případě'
Že smlouva obsahuje přílohy, jsou tyto přílohy její nedílnou součástĺ.

Záv aznost obchodn ích podmĺnek

obchodní podmínky vymezujĺ budoucí rámec smluvnĺho vztahu. Nabídka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmÍnky av žádné Části nesmÍobsahovat ustanovení, které by
bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

Zadavatelsistanovuje maximálnídobu od objednání pověřeným zástupcem zadavatele po dodání
zboŽĺdodavatelem max. 3 dny.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodnĺch podmĺnkách. Pokud zadávací podmínky výslovně
neumoŽňují dodavateli předloŽit návrh výhodnějších platebních podmínek, je dodavatel povinen
stanovené platebn ĺ podm ínky respektovat.

Na plnění nebude zadavatelem poskytována Žádnázáloha.

Dodavatel bude objednateli fakturovat dodané zbożí vŽdy s kaŽdou dodávkou a zároveň bude
zadavateli předán dodací list s uvedením sortimentu, mnoŽství a jednotkových cen vŠeho
dodaného zboŽí' Pověřený zástupce zadavatele převezme od dodavatele dodávku a potvrdí
dodavateli převzetí dodaného zboŽĺ.

Úhrada plnění bude zadavatelem provedena v české měně bezhotovostním převodem na účet
dodavatele na základě faktury vystavené dodavatelem po předání zboŽí, tj. po podpisu dodacího
listu. Faktura bude splatná 60 dní od doručení zadavatell.

Faktura musí splňovat vŠechny náleŽitosti řádného Účetního a daňového dokladu ve smyslu
přísluŠných právních předpisů' V přĺpadě, Že faktura nebude mít odpovĺdajícĺ náleŽitosti, je
zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či Úpravě, aniŽ se
dostane do prodlení se splatností _ lhůta splatnosti pocĺná běŽet znovu od opětovného zaslání
náleŽitě doplněného či opraveného dokladu'

8. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace
Základni způsobilost (v obdobě $ 74 odst. 1 zákona)
Účastník předloŽí podepsané čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle vzoru
uvedeného v přĺloze Ö. 3 této výzvy, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Profesní zptisobilost (v obdobě $ 77 zákona)
Splnění profesní způsobilosti prokáŽe dodavatel, který předloŽí
a) výpis z obchodnĺho rejstříku, pokud je v něm zapsán, Či výpis z jiné obdobné evidence, pokud

je v nĺzapsán - alespoň v prosté kopii,

Eę Kroměřížská nemocnice a.s.
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b) doklad o oprávnění k podnikánÍ podle zvláŠtnĺch právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazujĺcí přísluŠné Živnostenské oprávnění či licenci, a
to v prosté kopii.

Technická kvalifikace (v obdobě $ 79 zákona)
Splněnĺ technické kvalifikace prokáŽe dodavatel, kteý předloŽĺ seznam dodávek poskytnutých
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řĺzení této veřejné zakázky, včetně
uvedení ceny a identifikace objednatele alespoň u 3 (tří) obdobných zakázek (Jednorázových
rouškovacích setů) s minimálnĺ hodnotou ve výŠi 1 800 000 bez DPH'

Seznam významných zakázek bude mÍt formu čestného prohláŠení o splnění 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 popřĺpadě zmocněncem dodavatele a opatřen otiskem razítka a bude předloŽen
v originále nebo úředně ověřené kopii.

9. Posouzenĺ a hodnocenĺ 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, kteý jim
zadavatel přisuzuje, a to:

Dílčí hodnotící kritéria Váha

1
VýŠe nabídkové ceny v Kč bez DPH za dodávky vŠech druhů
jednorázového rouŠkování za 1 rok

60%

2. Technické vlastnosti nabĺzených setů 25%
3. JakostnÍ a funkcnívlastnosti nabĺzených setů 15%

Pro hodnoceníbude pouŽita bodovacĺstupnice v rozsahu 0 aŽ 100. Každéjednotlivé nabídce bude
dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráŽí úspěŠnost předmětné nabídky v rámci
dĺlčího kritéria'

Hodnocenĺ podle bodovací metody bude provedeno tak, Že jednotlivá bodová ohodnocenĺ nabĺdek
dle dílčích kritérií budou vynásobena přísluŠnou vahou daného kritéria. Na základě součtu

výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěŠnostijednotlivých nabĺdek
tak, Ž.ejako nejÚspěŠnějŠĺ bude stanovena nabĺdka, která dosáhla nejvyŠŠí hodnoty.

Dí!čĺ hodnotícĺ kritérium ě. 1 - Výše nabĺdkové ceny v Kč bez DPH za dodávky všech druhů
jednorázového rouškovániza 1 rok.

Za nejvhodnějŠí se povaŽuje nabídka s nejniŽŠí cenou. Nabídka s nejniŽŠí nabídkovou cenou
obdrží 60 bodu, ostatní nabídky získají bodovou hodnotu' která vznikne násobkem hodnoty 100 a
60% váhy pro toto dĺlčĺ kritérium a poměru hodnoty nejniŽŠí nabĺdky k hodnocené nabĺdce.

Dĺlčí hodnotící kritérium ě. 2 Technické vlastnosti nabízených setů

absorbce

IČ'' 27660532
DlČ, cz2766o532to Kroměřížská nemocnice a.s.

Havlíčkova 660/69,767 07 Kroméŕíż
spojovatelka
(+42O) 573 322 77I

inÍo@netn-km.cz
w.nem km.cz E

více iak 200 qlm2
12,5
bodu- u dvouvrstvé rouŠky

199,9-170 10 bodů
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7,5 bodů

129,9-100 5 bodů

méně iak 100 2,5 bodů

- u zónové rouŠkv více iak 500 q/m2
12,5
bodu

499,9-400 10 bodů

399,9-300 7,5 bodů

299,9-200 5 bodů

méně iak 200 2,5 bodů

spojovatelka
(+420\ 573 322 \L1,

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

9-1 30

lČ,27660532
DlČ. c72766o532

I

Maximální dosaŽitelná bodová hodnota 25 bodů. Nejlépe bude hodnocena rouŠka s největŠí

absorbcí kapaliny vyjádřené v glmZ a certifikacĺ akreditované nezávislé laboratoře v souladu

s normou EN 9073-6. Hodnocená rouŠka získá počet bodů uvedený v tabulce u přísluŠné hodnoty

hodnotícího kritéria.

b odolnost niku tekutin v

Maximální dosaŽitelná bodová hodnota 25 bodů' Nejlépe bude hodnocena rouŠka s certifikátem,

prokazujícĺm nejvyŠŠí odolnost pronikání tekutin, a to vodním sloupcem V cm V souladu s normou

EN 2o811 pro kritickou oblast. Hodnocená rouŠka získá pocet bodů uvedený v tabulce u přĺsluŠné

hodnoty hodnotícího kritéria.

v tahu za mokra

ęr'
KroměříŽská nemocnice a's'

Havlíčkova 660/ 69, 1 61 oI Kroměŕiź

190 o 12,5 boduvíce iak- u dvouvrstvé rouŠky
10 bodů189,9-170
7,5 bodů169,9-140
5 bodů139'9-1 10''ĺ
2,5 bodůméně iak 110

200 q 12,5 boduvíce iak- u zÓnové roušky v zesílené části
10 bodů199,9-170
7,5 bodů169,9-140
5 bodů139,9-120,1
2,5 bodůméně iak 120

více iak 75 12,5 bodu- u dvouvrstvé rouškv (norma min 15N)

65-74,9 10 bodů

50-64,9 7,5 bodů

5 bodů30-49,9
2,5 bodůméně iak 30

l-2,5 boduvĺce iak 120- u zÓnové rouškv v zesílené Öásti (norma min 20N)

90-1 19,9 10 bodů

50-89,9 7,5 bodů

ę\
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30-49 I

Maximálnĺ dosaŽitelná bodová hodnota 25 bodů. Nejlépe bude hodnocena rouška s certifikátem,
prokazujĺcím nejvyŠší pevnost zamokra v podélném směru v N v souladu s EN 29073-3 v kritické

oblasti výrobku' Hodnocená rouška získá počet bodů uvedený v tabulce u přĺslušné hodnoty

hodnotícího kritéria'

d celková materiálu v

Maximální dosaŽitelná bodová hodnota 25 bodů. Nejlépe bude hodnocena rouška s certifikátem,
prokazující nejvyŠŠí gramáŽ materiálu v glmŻ' Hodnocená rouŠka získá počet bodů uvedený
v tabulce u přísluŠné hodnoty hodnotícího kritéria.

Výsledné hodnocení pro technické vlastnosti nabízených setů: (a+b+c+d)/100 x 25.

Uchazeč předloŽí k nabízeným rouŠkám protokoly o zkouŠce.

Dílčí hodnotící kritérium č. 3 Jakostní a funkčnĺ vlastnosti nabízených setů

V rámcitohoto kritéria budou hodnoceny technické, jakostnía funkčnívlastnosti nabízeného zboŽí.
Hodnocení bude prováděno pouze u nabídek, které splní veŠkeré zadávací podmínky. Hodnocení
bude prováděno na základě technických listů, optickou kontrolou, měřením a testováním během

operačního výkonu. Bude provedena kontrola poŽadovaných vlastností během operačního
výkonu, kontrola rozměrů a sloŽení roušek, způsobu sloŽení setu, balenĺ, značenĺ a způsobu
otevírání.

Dílčí hodnotícĺ krltérium č. 3 Jakostní a funkění vlastnosti nabízených setů - postup
hodnocenĺ:

a) Způsob aplikace (uŽivatelsky výhodné sloŽení setů, jednoduchost zarouŠkování) - dílčí
hodnocení: uŽivatelsky nevyhovující - 0 bodů, uŽivatelsky vyhovující - 25 bodů

b) SpoIehlivost fixace roušek a přĺslušenstvĺ - dílčí hodnocen[: nevyhovuje ---' 0 bodů,

vyhovuje--- 25 bodů
c) Splývavost - dílČí hodnocení: nevyhovuje --- 0 bodů, vyhovuje - 25 bodů
d) otevĺrání sterilního obalu (snadnost otevření), dílčí hodnocení: nevyhovujícĺ otevíratelnost

_-* 0 bodů, vyhovujĺcíotevĺratelnost--- í5 bodů

5 bodů

méně iak 30 2,5 bodů

6) Kroměřížská nemocnice a's'

Havličkova 660/69, 767 0I Kroměříź
s poj ovate I ka

(+42O) 573 322 71,L

inÍo@nem-km.cz
ww.nem-km.cz

lČ' 27660532
DlČ' Cz27660532

více iak 55 qlm2 12,5 bodu- u dvouvrstvé roušky

50-54,9 10 bodů

45-49,9 7,5 bodů

40-44,9 5 bodů

40 2,5 bodůméně iak

vĺce iak 120 slm2 12,5 bodu- u zÓnové roušky v zesílené části

100-1 19,9 10 bodů

80-99,9 7,5 bodů

50-79,9 5 bodů

2,5 bodůméně iak 50
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e) Přehlednost informací na obalu - dílčí hodnocení: nepřehledné ---' 0 bodů, přehledné --
'ĺ0 bodů

Vysvětlení k přidělování bodů za kvalitu:

Pokud testovaný vzorek splňuje poŽadavek = vyhovuje' obdrŻí max. pocet bodů. Musí ovŠem splnit
všechny hodnocené vlastnosti viz.seznam výŠe.

Naopak pokud poŽadovanou kvalitu dle posouzenĺexpertní skupiny nesplní, 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 počtu bodů kmaximálnímu počtu bodů násobený 100 a vahou 15 %
určí bodovou hodnotu za jakostní a funkční vlastnosti.

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

Vzorky se uchazeČům nevracĺ ani nehradí.

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

10. Další podmínky a ujednánĺ

Dodavatelé berou na vědomí' Že vstupují do veřejné zakázky vyhláŠené veřejným zadavatelem a
tento bude postupovat vsouladu se zákonem včetně ustanovení s 219' na základé kterého
zadavatelzveřejní 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 ustanovení smlouvy, která je souČástí této výzvy, za obchodní
tajemstvĺ, součástí nabídky bude jeho prohlášení o existenci obchodního tajemství včetně
odůvodnění, na základě kterého zadavatel znečitelní příslušná ustanovení smlouvy.

Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhláŠením veřejného příslibu.

Zadavatelje oprávněn kdykoliv toto zadávacĺ řĺzení zruŠit s uvedenĺm důvodu nebo odmítnout
všechny nabídky.

Każdý dodavatel nese své náklady spojené s účastí v zadávacím ŕÍzen'l za vŠech okolností
samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabĺdky se nevracejí a zůstávajĺ
u zadavatele pro Účely zdokumentování průběhu zadávacího řízenĺ'

Zadavatel nepřipouŠtí varianty nabĺdek.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

Zadavatel nepoŽaduje, aby dodavatel k zajiŠtěnĺ svých povinností vyplývajícĺch z Účasti v
zadávacím řĺzenĺ poskytl jistotu.

KaŽdý dodavatel můŽe podat 'ĺ nabĺdku.

Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty k posouzení a hodnocení.

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

PředloŽené nabídky se Účastnĺkům nevracĺ.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmĺnky pro zadánĺ, dále výběrové řízenĺ čijeho jednotlivé
části do podpisu smlouvy zruŠit, případně veŠkeré přijaté nabídky odmítnout.

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

spojovatelka
(+420) 573 322 r7I

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

lČ,27660532
DlČ: cz2766o532
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