Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Sídlo/místo podnikání: U nemocnice 499/2, Praha -Nové Město 12800, CZ
IČ: 00064165
Spisová značka zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
Kontaktní osoba: Hana Kondrátová
Specifikace VZ
Název VZ: Vestavná lednice bez mrazáku, objem min.135l_OPAKOVANÁ
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/21V/00008647
Dne: 30.04.2021 10:28:18

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s
názvem:

Vestavná lednice bez mrazáku, objem min.135l_OPAKOVANÁ

1. Identifikace veřejné zakázky
Id veřejné zakázky přidělené systémem e-tržiště:
T004/21V/00008647

Název veřejné zakázky:
Vestavná lednice bez mrazáku, objem min.135l_OPAKOVANÁ

Stručný popis zakázky:
Vestavná lednice bez mrazáku, objem min.135l

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:
Jednorázová smlouva
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2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
Vestavná lednice bez mrazáku, objem min.135l

Název položky
Vestavná
ks
lednice bez
mrazáku, objem
min.135l

Měrná jednotka (MJ)

Množství
1.00

Popis
Specifikace položky je uvedena v
příloze s názvem "ET Specifikace
položek_ -“Vestavná lednice bez
mrazáku, objem min.135l (k
dispozici v sekci „Dokumenty a
přílohy“).

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

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky

Místem plnění je:
Fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32, budova A, I. Patro, ambulance palitativní péče

Základní popis plnění:
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den
prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
V případě dodání jiného zboží než vysoutěženého, jiného množství než objednaného, při navýšení ceny a při nedodržení dodací lhůty je
kupující oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 3% z kupní ceny.
Dále je kupující oprávněn požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny objednávky bez DPH za každý
započatý den prodlení s dodáním zboží. Kupující je dále v těchto případech oprávněn odmítnout převzetí zboží a odstoupit od
objednávky.
V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně uvědomit kupujícího o přerušení dodávek.
Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních
cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí dodavatel kupujícímu do 14
dnů po obdržení faktury s vyúčtováním rozdílu v nákupních cenách.
Splatnost daňových dokladů je 60 dnů.
Veškeré platby budou probíhat v CZK.
Cena musí obsahovat dopravu na místo plnění vč. ostatních manipulačních poplatků, složení na místo plnění, balné atd. Cenu uvádějte za
1 MJ v Kč bez DPH. CENU UVÁDĚJTE VČETNĚ RECYKLAČNÍHO POPLATKU (PHE).
PRODÁVAJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE VJEZD DO AREÁLŮ VFN V PRAZE JE ZPOPLATNĚN ČÁSTKOU 50,-Kč ZA KAŽDOU
ZAPOČATOU HODINU, VYJMA PRVNÍCH 30 MINUT, KTERÉ JSOU ZDARMA.
TUTO SKUTEČNOST PRODÁVAJÍCÍ ZOHLEDNÍ DO SVÉ NABÍDKOVÉ CENY.
Záruka 24 měsíců.
Prodávající garantuje záruční i pozáruční servis v ČR.
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Platné kontakty musí být součástí nabídky (produktových listů).
V případě reklamace zboží v záruční době kontaktuje kupující záruční servis v ČR uvedený prodávajícím v produktovém listu, který
přiložil k nabídce. V případě, že reklamaci nebude možné vyřešit formou opravy zavazuje se prodávající neprodleně vyměnit zboží za
nové, popřípadě vrátit kupujícímu kupní cenu zboží. Výměna zboží či vrácení kupní ceny může být též požadováno v případě
opakujících se oprav (více než 2x) v záruční době.
Součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce.
Uchazeč je povinen k nabídce přiložit: - produktový list, který musí obsahovat náhled položky včetně specifikace (tovární značka a typ
nabízeného zboží, název, rozměry, popis, technická specifikace atd.), případně odkaz na www stránky s těmito údaji. Dále budou
součástí produktového listu kontakty na záruční i pozáruční servis nabízeného zboží v ČR. - čestné prohlášení, z jehož obsahu bude
vyplývat, že nabízené produkty mají označení CE.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodu.
Uchazeč je oprávněn podat námitky proti rozhodnutí o výběru/o vyloučení do 5 pracovních dnů ode dne odeslání daného rozhodnutí.
Zadavatel v souvislosti s účinností nového Provozního řádu e-tržiště od 1.7.2017 upozorňuje uchazeče na poplatek provize placené
vybraným dodavatelem – viz sekce „Specifikace VZ - Další specifikace veřejné zakázky“ na profilu zakázky na www.tendermarket.cz.
(Kompletní znění nového Provozního řádu je k dispozici pod odkazem „Provozní řád“ na www.tendermarket.cz.)

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje.

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 doba trvání zadávací lhůty je 60 dní.

7. Platební a obchodní podmínky
Součástí zadávací dokumentace jsou základní závazná ustanovení
Ustanovení, která musí být součástí smlouvy:
viz "Základní popis plnění"

8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:
10.05.2021 11:00:00

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.
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Informace o ceně vkládá uchazeč bez DPH
Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem:
Jiný způsob

Popis jiného postupu, kterým budou seřazeny nabídky se stejným hodnocením: V případě, že zadavatel obdrží více nabídek s nejnižší
nabídkovou cenou, nabídky seřadí následujícím způsobem, dle času doručení nabídek. Tzn., že jako nejúspěšnější bude vyhodnocena
nabídka toho uchazeče, který ji podal jako první v pořadí (nejdříve).
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:
Uchazeč je povinen ke své nabídce doložit prohlášení o shodě (CE) (čestné prohlášení.)

10. Další informace
Popis požadavků na produktový list
Uchazeč je povinen k nabídce přiložit produktový list, který musí obsahovat náhled položky včetně specifikace (tovární značka a typ
nabízeného zboží, název, rozměry, popis, technická specifikace atd.), případně odkaz na www stránky s těmito údaji.

Zadavatel přiložil ke specifikaci zakázky následující přílohy:
ET Specifikace Vestavná lednice bez mrazáku objem min.135l.pdf - Další informace
Všechny přílohy je kromě detailů jednotlivých oddílů specifikace možné nalézt v sekci Dokumenty a přílohy
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: Hana Kondrátová v. r.
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