Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: Nemocnice Na Homolce
Sídlo/místo podnikání: Roentgenova 37/2, Praha 5 -Motol 15030, CZ
IČ: 00023884
Spisová značka zadavatele:
Interní číslo zadavatele: 146/VZMR/2020-OVZ
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: MUDr. Petr Polouček, MBA
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Jetmarová
Specifikace VZ
Název VZ: Dodávka tonerů - originály HP IV
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/21V/00008339
Dne: 29.03.2021 15:12:13

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel Nemocnice Na Homolce Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

Dodávka tonerů - originály HP IV

1. Identifikace veřejné zakázky
Id veřejné zakázky přidělené systémem e-tržiště:
T004/21V/00008339

Evidenční číslo přidané zadavatelem:
01-7762-2021-00088

Název veřejné zakázky:
Dodávka tonerů - originály HP IV

Stručný popis zakázky:
Tonery na sklady MTZ pro výdeje pro NS.

Typ veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:
Dodávky

Tato veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení:
Otevřená výzva
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Výsledkem zadávacího řízení je:
Jednorázová smlouva

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
Tonery na sklady MTZ pro výdeje pro NS.

Název položky
Měrná jednotka (MJ)
Tonery dle
komplet
přílohy

Množství

Popis

1.00

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je
107 200,00 Kč bez DPH

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
Do 5 kalendářních dní od OBJ přes TM

Místem plnění je:
Roentgenova 37/2, Praha 5 - 15030, CZ

Základní popis plnění:
Tonery na sklady MTZ pro výdeje pro NS.

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.
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Ustanovení §
§ 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
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Podmínky/předpoklady
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.

Způsob prokázání
čestné prohlášení

Další popis

čestné prohlášení

čestné prohlášení

čestné prohlášení

čestné prohlášení

Podmínky/předpoklady
Způsob prokázání
Výpis z obchodního rejstříku, Kopie dokladu s datumem ne
pokud je v něm zapsán, či
starším 90 dní přede dnem
výpis z jiné obdobné
podání nabídky
evidence, pokud je v ní
zapsán.

Další popis

6. Zadávací lhůta

7. Platební a obchodní podmínky
Součástí zadávací dokumentace jsou základní závazná ustanovení
Ustanovení, která musí být součástí smlouvy:
Realizace formu OBJEDNÁVKY přes TM.

8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:
08.04.2021 12:00:00

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

10. Další informace
Zadavatel přiložil ke specifikaci zakázky následující přílohy:
P1_VZMR_21 - Kryci list.docx - Další informace
P2_VZMR_21 - Výpočtová tabulka HP IV.xls - Další informace
P3_VZMR_21 - VOP a GDPR_VOP_GDPR_od_1_11_2020.pdf - Další informace
P4_VZMR_21 - ČP ZKP k ust § 74.docx - Další informace
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Číselně vyjádřitelné
kritérium
Ano

Všechny přílohy je kromě detailů jednotlivých oddílů specifikace možné nalézt v sekci Dokumenty a přílohy
Další informace:
//
* Doporučení na jednotné uspořádání elektronické verze nabídky.
Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka obsahovala dokumenty minimálně v rozsahu:
- Krycí list nabídky; - vložte doplněný podepsaný scan či elektronicky podepsané;
- Výpis z obchodního/živnostenského rejstříku zhotovitele či jiného registru;
- Výpočtová tabulka; - vložte doplněný podepsaný scan či elektronicky podepsané a současně jako prostý doplněný excel;
- Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce;
- Čestné prohlášení ZKP - Dodavatel; vložte doplněný podepsaný scan či elektronicky podepsané;
- Kopie OR či ŽL.
//
** CENA KOMPLET, tzn.: cena je konečná a zahrnuje dopravu, balné a ostatní náklady. Požadujeme dodržet termín závozu zboží dle
doby plnění, tj. nejpozději do 5 kalendářních dnů od OBJ - na sklady MTZ v pracovní dny. Kontakt pro závoz bude uveden v OBJ.
Fakturace dle obchodních podmínek NNH.

CENA JE KONEČNÁ a ZAHRNUJE KOMPLETNÍ NACENĚNÍ ZAKÁZKY. // Nabídku podá uchazeč v elektronické podobě v
souladu s formálními podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci a v souladu s požadavky stanovenými ZZVZ.
Nabídky, včetně ostatních dokladů v souladu s ust. ZZVZ je možné předložit pouze v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v
jazyce stanoveném zadavatelem v zadávacích podmínkách. Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce. Není-li některý
doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Veškeré doklady musejí být podepsány statutárním
orgánem účastníka nebo budou podepsány osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) tyto úkony činit (jednat jménem či za účastníka).
Pokud tyto doklady podepisuje jiná osoba, je účastník povinen doložit v nabídce plnou moc či jiný platný pověřovací dokument
opravňující tuto osobu k podpisu. Nabídka musí být dobře čitelná. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, či jiné úpravy, které by
mohly zadavatele uvést v omyl. // Účastník může podat pouze jednu nabídku. // // Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání
důvodů. // Podáním nabídky nevzniká účastníkovi jakýkoliv právní nárok na uzavření smlouvy, realizaci veřejné zakázky či náhradu
jakýchkoliv nákladů vzniklých mu v souvislosti podáním nabídky. V případě, že v souladu s touto výzvou nedojde k uzavření smlouvy s
dodavatelem, jež nebyl vyloučen z účasti v řízení pro veřejnou zakázku a jehož nabídka by mohla být vybrána jako nejvhodnější, nebude
mít tento vůči zadavateli nárok na jakoukoli platbu, či náhradu škody nebo nemajetkové újmy z jakéhokoli důvodu. //

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: Mgr. Věra Jetmarová v. r.

5

