Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE
Sídlo/místo podnikání: U Nemocnice 2094/1, Praha - 12800, CZ
IČ: 00023736
Spisová značka zadavatele:
Interní číslo zadavatele: VZ21038
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Bc. Hana Muchová
Kontaktní osoba: Bc. Hana Muchová
Specifikace VZ
Název VZ: 21038TM - Dodávka Peptony a proteinové látky
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/21V/00007938
Dne: 18.02.2021 13:59:46

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s
názvem:

21038TM - Dodávka Peptony a proteinové látky

1. Identifikace veřejné zakázky
Id veřejné zakázky přidělené systémem e-tržiště:
T004/21V/00007938

Název veřejné zakázky:
21038TM - Dodávka Peptony a proteinové látky

Stručný popis zakázky:
Dodávka Peptony a proteinové látky

Typ veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:
Dodávky

Tato veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení:
Otevřená výzva

Výsledkem zadávacího řízení je:
Rámcová dohodaRD s jedním účastníkem
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Počet dodavatelů, se kterými má být uzavřena rámcová dohoda činí 1. Doba trvání rámcové dohody je 24 měsíců.

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
Dodávka Peptony a proteinové látky

Název položky
Měrná jednotka (MJ)
Seznam položek Seznam položek
k VZ21038

Množství

Popis

1

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel rozhodl, že nebude uvádět výši předpokládané hodnoty.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
18.02.2021 - 28.02.2023

Místem plnění je:
U Nemocnice 2094/1, Praha - 12800, CZ

Základní popis plnění:
Dodávka Peptony a proteinové látky

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který:
- prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
- prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně
ověřené kopie dokladů.

Ustanovení §
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Podmínky/předpoklady

Způsob prokázání

Další popis

§ 74 odst. 1 písm a)

§ 74 odst. 1 písm b)

§ 74 odst. 1 písm c)

§ 74 odst. 1 písm d)

§ 74 odst. 1 písm e)

Ustanovení §
§ 77 odst. 1

Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm a) zákona
splňuje dodavatel, který
nebyl v zemi svého sídla v
posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze
č. 3 ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží.
Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm b) zákona
splňuje dodavatel, který
nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla v evidenci
daní zachycen splatný
daňový nedoplatek.
Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm c) zákona
splňuje dodavatel, který
nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění.
Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm d) zákona
splňuje dodavatel, který
nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.
Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm e) zákona
splňuje dodavatel, který
Dodavatel není v likvidaci,
proti dodavateli nebylo
vydáno rozhodnutí o úpadku,
proti dodavateli nebyla
nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu
nebo dodavatel není v
obdobné situaci podle
právního řádu země sídla
dodavatele.

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Podmínky/předpoklady
Způsob prokázání
Výpis z obchodního rejstříku, Čestné prohlášení
pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní
zapsán.

Další popis

6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne 28.02.2023
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7. Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace
Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být
v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím doloženou nabídkou. V návrhu smlouvy doplní především
nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace. Návrh smlouvy je přílohou výzvy k
podání nabídky.

8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:
02.03.2021 08:00:00

Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím eTržistě.
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český

9. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je:
Nejnižší nabídková cena

V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak,
že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak
nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Informace o ceně vkládá uchazeč bez DPH
Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem:
Losem

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O
termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.
Jako metoda hodnocení nabídek byla zvolena: Automatická metoda hodnocení

Přehled hodnotících kritérií

Název kritéria
Nabídková cena

Váha kritéria
100,00

Typ kritéria
Minimalizační
kritérium

Typ z
Po položkách

Číselně vyjádřitelné
kritérium
Ano

Další požadavky na členění nabídek:
Dohodnutím způsobem cena je určitá a zahrnuje náklady prodávajících, včetně nákladů na třídění, balení, nakládání, dopravu atd.
Pozor jedná se o zakázku malého rozsahu tj. maximální celková cena bez DPH je 1 999 999,00 Kč. Maximální cena nesmí být
překročena, v případě že jestli cena bude překročena nad částku 1 999 999,00 Kč bez DPH, má zadavatel právo vyloučit zakázku
dodavatele. Tato VZ zakázka není rozdělena jednotlivě, jedná se o celkovou zakázku malého rozsahu.
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10. Další informace
Popis požadavků na produktový list
Certifikát, nebo produktový list

Zadavatel přiložil ke specifikaci zakázky následující přílohy:
21038TM-Polozkovy_cenik-LP.XLSX - Specifikace požadavků na nabídky
Všechny přílohy je kromě detailů jednotlivých oddílů specifikace možné nalézt v sekci Dokumenty a přílohy
Další informace:
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem a odmítnout všechny předložené nabídky, a to ve formě zrušení
zakázky a to i bez udání důvodů

Pravidla eAukce a další informace technické povahy včetně kódování a šifrování jsou k dispozici v provozním řádu eTržiště.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.
Další informace týkající se veřejné zakázky jsou k dispozici v její elektronické verzi.
V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást účastníci zadávacího řízení dotazy. Dotaz musí být
zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3
pracovních dnů od doručení dotazu a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu
(bez identifikace tazatele) spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.

Autor dokumentu: Bc. Hana Muchová v. r.
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