Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Čj. 3628-3/2021-VLRZ/R/KR

V Praze dne 24. února 2021
Počet listů: 3
Počet příloh: 1

Věc: Výzva k podání nabídky
Zadavatel, Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Vás
vyzývá
k podání elektronické nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem
„Ř VLRZ – dodávka respirátorů FFP2“
vyhlášenou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
obecně závazných právních předpisů (dále jen „zákon“), v Národním elektronickém nástroji (dále jen
„NEN“) pod systémovým číslem NEN: N006/21/ V00003442.
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená ředitelem:
Kontaktní osoby:
Profil zadavatele:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
00000582
CZ00000582
Ing. Milanem Lauberem, Ph.D.
Ing. Monika Kovářová – ve věcech výběrového řízení
https://portalnen.nipez.cz/

2. Zadávací dokumentace a vymezení předmětu plnění
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a jejími přílohami zveřejněnými v NEN pod výše uvedeným systémovým číslem.
Zadávací dokumentace výběrového řízení výše uvedené zakázky je přístupná neomezeným a bezplatným
dálkovým přístupem.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka respirátorů třídy FFP2. Podrobný popis a technická specifikace
předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 vzoru rámcové kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této
výzvy.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění: od počátku účinnosti smlouvy do 31. 12. 2021.
Plnit bude dodavatel postupně po dílčích plnění (po částech), a to na základě objednávek definovaných
zadavatelem způsobem stanoveným v uzavřené rámcové kupní smlouvě.
Místem plnění je Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace, Magnitogorská
1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Dle informací uvedených u dané veřejné zakázky v NEN.
5. Způsob podání nabídek
Dodavatel nabídku podá elektronicky prostřednictvím NEN.
Nabídková cena bude obsahovat všechny náklady související s řádným a včasným splněním předmětu
plnění.
Nabídka bude obsahovat:
- návrh smlouvy včetně příloh, na které tato smlouva odkazuje; dodavatel pro předložení návrhu
smlouvy použije smluvní vzor, který je připojen jako příloha č. 1 k této výzvě s tím, že dodavatel
nesmí do smluvního vzoru žádné ustanovení doplnit, žádné ustanovení smluvního vzoru vypustit,
ani žádné ustanovení změnit s výjimkou úvodního ustanovení, do kterého dodavatel vyplní své
identifikační údaje, a s výjimkou čl. 4.2 smluvního vzoru, do kterého vyplní chybějící e-mailovou
adresu; k návrhu smlouvy dodavatel připojí všechny přílohy, na které návrh smlouvy odkazuje
s tím, že cena, kterou dodavatel vyplní v příloze č. 2 návrhu smlouvy se musí shodovat
s nabídkovou cenou uvedenou dodavatel v NEN; dále v příloze č. 2 dodavatel vyplní produktový
kód výrobku, tj. certifikovaný typ výrobku; návrh smlouvy bude podepsán osobou, která je za
dodavatele oprávněna jednat;
- doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 6 této výzvy.
6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Pro plnění veřejné zakázky předloží dodavatel v nabídce:
- certifikát EU o splnění normy EN149:2001+A1:2009, certifikát vydaný oprávněnou osobou –
certifikovaná laboratoř v rámci EU, certifikát musí obsahovat datum platnosti, splnění celé normy
EN149+A1, přesný název oprávněné osoby s jejím čtyřmístným číselným kódem, pro ověření
platnosti,
- protokol o zkouškách dle EN149+A1 s výsledným resultem FFP2,
- prohlášení o shodě, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU prohlašuje, že splnil
veškeré požadavky směrnic Evropské unie a příslušných evropských norem na ochranu zdraví
a bezpečnost daného výrobku.
7. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude probíhat na základě jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH uvedená v NEN.
Hodnocena bude cena za 1 kus respirátoru FFP2.
8. Další podmínky zadavatele
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky
prostřednictvím NEN.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smluvní závazek s žádným dodavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.
Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Každý dodavatel může předložit pouze jednu nabídku.
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Seznam příloh:
Příloha č. 1 Vzor rámcové kupní smlouvy
Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace pro respirátor FFP2
Příloha č. 2 smlouvy – Ceník
Digitálně podepsal Ing.

Ing. Milan
Milan Lauber, Ph.D.
2021.02.24
Lauber, Ph.D. Datum:
16:56:56 +01'00'

Zpracovatel: Ing. Monika Kovářová

Ing. Milan LAUBER, Ph.D.
ředitel
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