VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Název zakázky:
Číslo zakázky:
Druh a limity zakázky:
Forma zadání:

„ZZS ZK – injekční a infuzní technika 2020“
VZ/2020/3/03
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel si podle §53, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též
jen „Zákon“) vyhrazuje, že může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení
o výběru dodavatele uveřejňovat na svém profilu zadavatele. Uvedená oznámení se v takovém
případě budou považovat za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění na profilu zadavatele.

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:
Jednající:
Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, přísp. organizace
příspěvková organizace kraje
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
62182137
JUDr. Josef Valenta, ředitel
1. Ing. Josef Sýkora – ve věcech formálních, organizačních a
administrativních
2. Renata Šimečková – ve věcech odborných a technických
Ing. Josef Sýkora 577 056 930, josef.sykora@zzszk.cz
Renata Šimečková, 577 056 913, renata.simeckova@zzszk.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, přičemž podle
této rámcové smlouvy budou na základě dílčích objednávek zadavatele prováděny průběžné
dodávky následující injekční a infuzní techniky:
SKUPINA A – infuzní technika,
SKUPINA B – injekční a proplachovací stříkačky,
SKUPINA C – injekční technika,
SKUPINA D – kontejnery na ostrý a infekční odpad,
jejíž podrobnější specifikace je obsažena v příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky.
Rámcová smlouva bude uzavřena na období 36 měsíců ode dne 1.2.2021.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV:
33141310-6 - Injekční stříkačky
33141320-9 - Zdravotnické jehly
33141220-8 - Kanyly
33194120-3 - Potřeby pro infúze

33141000-0 - Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické
spotřební materiály na jedno použití
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 3.800.000,- Kč
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka není rozdělena na části
a zadavatel nepřipouští podání nabídky pouze na některou z uvedených skupin zboží; dodavatelé jsou povinni podávat nabídky na celý předmět veřejné zakázky.

3. Zadávací dokumentace, podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je vedle této výzvy k podání nabídek tvořena těmito dalšími součástmi
a přílohami:
•
•
•

Krycí list nabídky – příloha č. 1
Cenová nabídka – příloha č. 2
Návrh rámcové smlouvy – příloha 3

Tato zadávací dokumentace včetně všech příloh, jakož i výzva k podání nabídek, je po celou
dobu trvání lhůty pro podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele, kde je k ní umožněn
neomezený přístup:
-

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/ZZSZK

4. Termín a místo plnění veřejné zakázky
4.1. Předpokládaný termín zahájení plnění:
1.2.2021
4.2. Doba trvání rámcové smlouvy:
36 měsíců
4.3. Místem plnění jsou jednotlivá oblastní střediska zadavatele:
ZZS ZK, oblast Zlín: Peroutkovo nábř. 434,760 01 Zlín
ZZS ZK, oblast Uherské Hradiště: J. E. Purkyně 1512, 686 01 Uherské Hradiště
ZZS ZK, oblast Kroměříž: Havlíčkova 3549/73, 767 01 Kroměříž
ZZS ZK, oblast Vsetín: Nemocniční 940, 755 01 Vsetín
ZZS ZK, oblast Valašské Meziříčí: U Nemocnice 1511, 757 01 Valašské Meziříčí
5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsahové členění nabídky
Pod pojmem nabídka se rozumí zejména návrh smlouvy předložený dodavatelem v zadávacím
řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích
podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.
Zadavatel doporučuje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:
5.1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné
osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu
z Obchodního rejstříku nebo zástupce zmocněného k tomuto úkonu podle právních
předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky);
5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran;
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5.3. Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa uchazeče, kontaktní
osoba, odpovědný zástupce apod.);
5.4. Doklady o splnění kvalifikace podle bodu 8. této výzvy k podání nabídky;
5.5. Cenová nabídka dle bodu 10. této výzvy k podání nabídky;
5.6. Návrh rámcové smlouvy zpracovaný podle této zadávací dokumentace, podepsaný
osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřený otiskem razítka. Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu
s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy.
5.7. Ostatní dokumenty a materiály, které uchazeč považuje pro nabídku za účelné, výše
neuvedené;
5.8. Poslední číslovaný list nabídky s prohlášením uchazeče o celkovém počtu listů nabídky.
Řazení dalších bodů záleží na dodavateli.
6. Lhůta a způsob podání nabídek
Lhůta pro předložení nabídek končí dne 8.12.2020 ve 13.00 hodin. Lhůta pro podání nabídek je
zveřejněna na profilu zadavatele.
Ve smyslu § 103 odst. 1 písm. c) Zákona zadavatel stanovuje formu a způsob podání nabídek, a
to předložení nabídky pouze elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje
(dále jen „NEN“) v českém jazyce vložením elektronických obrazů dokumentů.
Tam, kde zadavatele požaduje dodání vzorků, musí být vzorky fyzicky dodány ve lhůtě pro podání nabídek do sídla zadavatele, a to v řádně uzavřeném obalu, označeném názvem veřejné
zakázky, číslem zakázky, adresou dodavatele a slovy „NEOTEVÍRAT – vzorky pro VZ.“
Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě a ke komunikaci
mezi zadavatelem a dodavatelem:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit NEN dostupný na adrese
https://nen.nipez.cz/ , kde jsou rovněž dostupné podrobné informace pro uživatele v sekci „Informace pro uživatele/Uživatelské příručky“ a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Pro podání nabídky prostřednictvím NEN je nutná registrace dodavatele do tohoto systému.
Žádost o registraci musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky provedli potřebnou registraci, protože registrace není okamžitá a
podléhá schválení administrátorem systému, který registraci provede nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení úplné žádosti o registraci. Registrace není zpoplatněna. V případě potřeby
je pro dodavatele přístupná příručka „Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele“, která
je dostupná na adrese https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskéPrirucky .
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c) Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), PDF, JPEG, GIF nebo PNG. Zadavatel preferuje předložení nabídky v
PDF/A formátu mimo návrhu smlouvy, který doporučuje předložit v MS Word. Systém NEN podporuje přílohy do maximální velikosti 100 MB na jeden soubor. Větší přílohy musí být rozděleny
do samostatných souborů pomocí ZIP algoritmu. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si
ověřili kompatibilitu svého zařízení s požadavky na hardware a software pomocí testovací komponenty. Více informací je uvedeno v „Provozním řádu pro rutinní provoz“ provozovatele NEN
dostupném na adrese https://nen.nipez.cz/UzivatelskéInformace/ProvozniRad . Zadavatel nenese odpovědnost za technické zabezpečení na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).
d) Ve smyslu ust. § 211 odst. 3 zákona budou veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení
odesílány zadavatelem prostřednictvím účtů zadavatele a dodavatele v NEN, příp. prostřednictvím jejich datových schránek. Ve smyslu ustanovení § 211 odst. 6 zákona je při komunikaci
uskutečňované prostřednictvím datové schránky doručen dokument dodáním do datové
schránky adresáta. Při doručování prostřednictvím NEN je dokument doručen okamžikem jeho
doručení do dispozice adresáta v tomto elektronickém nástroji.
Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona
v okamžiku, kdy podá nabídku.
Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány a
nebude k nim přihlíženo.
Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Jakékoliv prodlení v doručování jde k tíži dodavatele. Čas podání nabídky se řídí systémovým časem použitého elektronického nástroje. Všechny
doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou
uvedeny v seznamu doručených a přijatých nabídek.
Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje NEN a bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v elektronické formě
jiným způsobem než prostřednictvím elektronického nástroje NEN.
Zadavatel požaduje zašifrování dodavatelem podané nabídky. K zašifrování nabídky dodavatel použije zadavatelem poskytnutý „šifrovací klíč“, který je uveřejněn na profilu zadavatele
společně se ZD. Nabídku dodavatele, která bude zašifrovaná špatným certifikátem, bude zadavatel považovat, dle § 28 odst. 2 zákona, za nepodanou a v průběhu zadávacího řízení k ní
nebude přihlížet.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Podle ustanovení § 107 odst. 4 zákona dodavatel,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím
jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
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Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy dodavatele a veškerá prohlášení dodavatele v nabídce
(čestná prohlášení, seznamy, krycí list aj.) byla podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na základě právních předpisů, plná moc
pak musí být součástí nabídky.
V případě společné účasti dodavatelů (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která
bude zmocněna zastupovat tyto účastníky zadávacího řízení při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.
Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení, a to bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Při otevírání nabídek bude zadavatel postupovat dle § 109 Zákona.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena
ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před
jejím otevřením manipulováno.

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být písemná (elektronická) a musí být doručena nejpozději 3
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě č. 1 uvedené v
odstavci 1 této výzvy k podání nabídek.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené
lhůtě zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do
3 pracovních dnů doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného
znění žádosti, avšak bez identifikace dotazujícího se dodavatele, zveřejní zadavatel na svém
profilu zadavatele.
8. Požadavky na prokázání kvalifikace
8.1. Úvod
Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání kvalifikace. Prokázání kvalifikace
podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky dodavatele.
8.2. Rozsah kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace, jak uvedeno dále.
8.3. Doba prokazování kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
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8.4. Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:
a)
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b)
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c)
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm.
a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení.
8.5. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. v rozsahu tzv. volné živnosti - výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména doklad
prokazující živnostenské oprávnění (výpis ze živnostenského rejstříku).
8.6. Technická kvalifikace
K prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění této veřejné zakázky zadavatel
požaduje předložit:
1) Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele podle § 79, odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.
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a) Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele.
b) Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu
- předložením seznamu obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, a to formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou
dodavatele.
c) Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění:
Zadavatel vymezuje minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky takto:
i. obdobnou dodávkou se rozumí dodávky alespoň některého druhu zboží, které
je předmětem této veřejné zakázky,
ii. zadavatel požaduje prokázat uskutečnění jedné či více obdobných dodávek
jednomu odběrateli za poslední 3 roky, přičemž celková hodnota těchto obdobných dodávek uskutečněných jednomu odběrateli za poslední 3 roky musí
být minimálně 500 tis. Kč bez DPH.
2) Vzorky nebo popisy zboží určeného k dodání podle § 79, odst. 2 písm. k) zákona
č. 134/2016 Sb.
a) Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Dodavatel předloží vzorky nebo popisy těch druhů zboží určeného k dodání, u nichž je
předložení vzorku nebo popisu požadováno v příloze č. 2 této výzvy k podání nabídek.
b) Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu
-

předložením vzorků nebo popisů těch druhů zboží určeného k dodání, u nichž je
předložení vzorku nebo popisu požadováno v příloze č. 2 této výzvy k podání nabídek.

c) Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží zadavateli
vzorky nebo popisy těch druhů zboží určeného k dodání, u nichž je předložení vzorku
nebo popisu požadováno v příloze č. 2 této výzvy k podání nabídek, a to – pokud jde o
vzorky – vždy v takovém počtu kusů vzorků, jak je uvedeno v příloze č. 2 této výzvy
k podání nabídek.
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8.7. Pravost a stáří dokladů
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 Zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Vybraný dodavatel bude vyzván k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.
8.8. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,
b)
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
c)
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a
d)
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument
podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

9. Pravidla pro hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je:
-

ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny, jsou:
Číslo kritéria
1
2
3

Název kritéria
Celková nabídková cena
Kvalitativní úroveň
Dodací lhůta
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Váha kritéria v %
60
35
5

9.1. Podklady k dílčím kritériím
Dodavatelé předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující
podklady a věci, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:
K dílčímu kritériu 1:
➢
Dodavatelem vyplněný „Krycí list nabídky“
➢
Dodavatelem vyplněná tabulka „Cenová nabídka“
(příloha č. 2 výzvy)
K dílčímu kritériu 2:
➢
Dodavatelem dodané vzorky / popisy nabízeného zboží
K dílčímu kritériu 3:
➢
Dodavatelem vyplněný „Krycí list nabídky“
➢
Dodavatelem vyplněný text návrhu rámcové kupní smlouvy (příloha č. 3 výzvy)
Způsob hodnocení nabídek
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé
nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné
nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která
má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pokud bude hodnota jiného dílčího kritéria, než je cena, zcela zjevně nepřiměřená, nabídce
bude v rámci tohoto kritéria přiřazeno 0 bodů.
A. Celková nabídková cena bez DPH (váha 60%)
Celkovou nabídkovou cenou bez DPH se rozumí pro účely porovnání nabídek celková nabídková
cena bez DPH za objem položek pro účely určení nabídkové ceny za tři roky uvedená dodavatelem v tabulce „Cenová nabídka“ (příloha č. 2). Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou
cenu bez DPH bodovací metodou. Celková nabídková cena uvedená dodavatelem v nabídce
bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých bez DPH.
Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce.
Vzorec: A=(nejnižší nabídková cena/nabídková cena)*100*váha
Výsledné číslo bude zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
Bude-li účastníkem tohoto výběrového řízení dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z
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celkového počtu svých zaměstnanců, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny
tohoto dodavatele snížená o 15 %.
Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50
% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců podle předchozího odstavce,
musí být uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky; rozhodným je
průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení tohoto
zadávacího řízení. Splnění podmínek podle předchozího odstavce není možné prokázat prostřednictvím jiných osob.
B. Kvalitativní úroveň (váha 35%)
Povaha tohoto kritéria je kvalitativní. Členové hodnotící komise přidělí každé nabídce takové
bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce (na škále od 0 do 100, kde 0 je nejhorší), a to podle toho, jak dle jejich posouzení nabízené
zboží splňují následující subkritéria vyjadřující užitné a funkční vlastnosti zboží:
SKUPINA A: infuzní technika
- zdravotní nezávadnost,
- sterilní provedení,
- snadné vyjmutí z ochranného obalu
- těsnost při napojení na intravenózní systémy
- funkčnost regulátoru průtoku
SKUPINA B: injekční a proplachovací stříkačky
- zdravotní nezávadnost,
- hladký, bezproblémový chod pístu,
- minimální zbytkový objem,
- bezpečná zarážka pístu,
- dobře čitelná, vysoce stálá stupnice, graduovaná po jednotlivých dílcích,
- snadné vyjmutí z ochranného obalu,
- vynikající těsnost
SKUPINA C: injekční technika
- zdravotní nezávadnost,
- sterilní provedení,
- hladký precizní vpich,
- snadné vyjmutí z ochranného krytu/obalu,
- kvalitní ostří pro minimální bolestivost při vpichu
SKUPINA D: kontejnery na ostrý a infekční odpad
snadné uzavírání a otevírání víka kontejneru
Hodnocení bude vycházet z praktického odzkoušení dodavatelem dodaných vzorků zboží v běžném provozu zadavatele. Časový rozsah odzkoušení bude přibližně 2 týdny.
Každý člen hodnotící komise připojí k bodovému ohodnocení také slovní hodnocení (výčet silných
a slabých stránek).
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Hodnotící komise sestaví pořadí jednotlivých nabídek při hodnocení užitných a funkčních vlastností nejprve zvlášť u každé položky (výrobku), kde zadavatel požaduje předložení vzorku, a to
od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující
nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve
vztahu k nejvhodnější nabídce. Výsledek celkového hodnocení (v bodech) každé nabídky v rámci
kritéria Kvalitativní úroveň bude stanoven jako aritmetický průměr bodového hodnocení jednotlivých položek (výrobků) obsažených v dané nabídce.
C. Dodací lhůta (váha 5%)
Povaha tohoto kritéria je klesající. Zadavatel bude hodnotit bodovací metodou uchazečem nabízenou délku dodací lhůty na zboží, jež je předmětem veřejné zakázky, od zaslání objednávky
zboží podle rámcové kupní smlouvy. Uchazeč je povinen nabízenou délku dodací lhůty uvést v
pracovních dnech ode dne zaslání objednávky zboží podle rámcové kupní smlouvy.
Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce.
Vzorec: C= (nejkratší nabízená lhůta/nabízená lhůta )*100*váha
Výsledné číslo bude zaokrouhleno na dvě desetinná místa.

Výsledné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší
hodnoty.
K hodnocení nabídek bude přistoupeno až po posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. Do
hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní zadávací podmínky z hlediska obsahu
a úplnosti, a které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky, které nesplní uvedené podmínky, budou z hodnocení vyřazeny.

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky
10.1. Celkovou nabídkovou cenou se v tomto zadávacím řízení rozumí pro účely porovnání
nabídek celková nabídková cena bez DPH za objem položek pro účely určení nabídkové
ceny za tři roky uvedená uchazečem v tabulce „Cenová nabídka“ (příloha č. 2).
10.2. V Příloze č. 2 Cenová nabídka je u jednotlivých položek pro účely určení nabídkové ceny
uvedeno předpokládané množství (vždy v uvedené měrné jednotce) pro jednotlivé druhy
zboží za jeden rok. Uchazeč doplní do této přílohy jednotkové ceny vždy za uvedenou
měrnou jednotku. Jednotkové nabídkové ceny bez DPH jsou konečné a musí již obsahovat
veškeré související náklady (clo, pojištění, bankovní a ostatní poplatky, dopravné a balné).
Pro vysvětlení zadavatel uvádí, že množství zboží pro účely určení nabídkové ceny uvedené u
každé položky zboží v příloze č. 2 Cenová nabídka vychází z přibližného předpokládaného
objemu spotřeby daného zboží u zadavatele s ohledem na dosahovanou průměrnou roční
spotřebu daného zboží. Takto stanovený předpokládaný objem spotřeby není pro zadavatele
závazný a zadavatel se nezavazuje k odběru jemu odpovídajícího množství zboží. Tento způsob
stanovení množství zboží pro účely určení nabídkové ceny je zvolen pouze v zájmu objektivity
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hodnocení a zároveň zjednodušení a přehlednosti a není jím nijak dotčena zadavatelem
předpokládaná doba trvání rámcové smlouvy uzavřené na základě výsledků tohoto zadávacího
řízení.
Zadavatel si na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy s vybraným uchazečem vyhrazuje
právo objednávat zboží v množství odpovídajícím jeho skutečným potřebám. Zadavatel nebude
povinen odebrat předpokládané objemy položek pro účely určení nabídkové ceny uvedené v
příloze č. 2 Cenová nabídka.
Celková nabídková cena bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
tj. max. 3.800.000,- Kč bez DPH (slovy tři miliony osm set tisíc korun českých). V případě, že
dodavatel nabídne cenu, která překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, bude dodavatel ze zadávacího řízení vyřazen.
10.3. Jednotkové nabídkové ceny musí být pevné a konečné pro předmět veřejné zakázky po
celou dobu plnění veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné
zakázky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů,
převod práv, přepravní náklady apod.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu veřejné
zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (zejména, nikoliv však výlučně, nákladů na
dopravu).
Změna jednotkových cen je možná pouze v případě změny sazby DPH.
10.4. Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel je plátcem DPH.
10.5. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou
konceptu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je přílohou č. 3 této Výzvy a její
nedílnou součástí.
Dodavatel vyplní v textu návrhu smlouvy na tečkami označená místa, tj.:
- v záhlaví smlouvy (identifikační údaje)
- v článku IV., odstavci 3
rukou či tiskem údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu (tj. dokument, jehož text bude s výjimkou těchto vyplněných údajů totožný s textem
konceptu smlouvy, který byl uchazeči poskytnut jako součást zadávací dokumentace) vrátí jako součást nabídky zadavateli.
Dodavatel rovněž vyplní
-

-

v příloze č. 1 návrhu smlouvy svůj název a v tabulce pak jednotkové ceny nabízeného zboží za kus shodně s jednotkovými cenami, které dodavatel uvedl v příloze
č. 2 cenová nabídka, dále pak počet kusů každého druhu zboží v balení, které
hodlá dodávat zadavateli a cenu bez DPH a cenu s DPH za toto balení. Ceny za
balení musejí být odvozeny od jednotkových cen za kus, které dodavatel uvedl
v příloze č. 2 cenová nabídka, tj. musejí být stanoveny jako součin jednotkových
cen za kus, které dodavatel uvedl v příloze č. 2 cenová nabídka a počtu kusů zboží
v balení;
v příloze č. 2 návrhu smlouvy svůj název a seznam pověřených osob dodavatele.
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Smluvní podmínky obsažené v připojeném textu návrhu smlouvy jsou neměnné.
Návrh smlouvy bude podepsán (ve všech částech k podpisu určených, tj. podepsána bude i příloha č. 1 a příloha č. 2 smlouvy) oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

11. Další podmínky
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo bezplatné předložení a poskytnutí hotových výrobků na vyzkoušení na dobu přibližně 2 týdnů. Jednotlivé druhy zboží budou testovány v provozních podmínkách zadavatele. Tímto zadavatel dává na vědomí, že vzorek nemusí být vrácen
v původní kvalitě.
Dodavatel v nabídce uvede, zda bude vyžadovat vrácení vzorků po skončení zadávacího řízení,
nebo zda je ponechá zadavateli bez nároku na náhradu nákladů. Bude-li dodavatel vyžadovat
vrácení vzorků, budou dostupné pouze k osobnímu převzetí 1 měsíc po ukončení zadávacího
řízení (uzavření smlouvy / zrušení řízení). Vzorky mohou být podrobeny testům, v rámci nichž
může dojít k jejich poškození/znehodnocení. Za poškozené/znehodnocené vzorky nebude zadavatel vydávat žádnou náhradu.
Podáním nabídky dodavatel souhlasí s právem zadavatele zveřejnit a sdělovat třetím osobám
v souvislosti s průběhem zadávacího řízení údaje obsažené v nabídce uchazeče, jakož i s právem
zadavatele zveřejnit úplné znění smlouvy uzavřené případně s dodavatelem v závislosti na výsledku zadávacího řízení a sdělovat třetím osobám údaje obsažené ve smlouvě.
Obsahuje-li tato zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická
označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení.
Zadávací lhůta je stanovena v délce 120 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel podle §48, odst. 7, 9 Zákona může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je
akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány
výlučně zaknihované akcie.
Tato výzva není návrhem na uzavření smlouvy, veřejnou nabídkou ani vyhlášením veřejné soutěže podle §1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Každý dodavatel nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.
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Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Ve Zlíně dne 19.11.2020

JUDr. Digitálně
podepsal JUDr.
Valenta
Josef Josef
Datum:
2020.11.19
Valenta
12:51:26 +01'00'
…………………………………..
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

14

