Zadavatel:

NEMOCNICE LETOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice
IČO: 00387134

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s názvem

„Enterální výživa“
Část 1 – Krémový sipping, sipping s vyšším obsahem bílkovin a energie,
sipping s vyšším obsahem bílkovin a nutrietů, diabetický sipping

Část 2 - Sipping

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v
rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky. Veřejná zakázka není zadávána podle
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:

Nemocnice
organizace

Letovice,

příspěvková

Sídlo:

Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice

IČO:

00387134

DIČ:

CZ00387134

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka
nemocnice

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka enterální výživy, a to krémového sippingu, sippingu
s vyšším obsahem bílkovin a energie, sippingu s vyšším obsahem bílkovin a nutrientů,
diabetické sippingu a sippingu.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části:
Část 1 – Krémový sipping, sipping s vyšším obsahem bílkovin a energie, sipping s vyšším
obsahem bílkovin a nutrientů, diabetický sipping
Část 2 – Sipping
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky. Hodnocení
nabídek proběhne na každou část samostatně. Kupní smlouva bude uzavřena na každou část
samostatně.
1.2 Podrobnější specifikace předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 kupní
smlouvy.
1.3 Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele, kde jsou volně dostupné
na adrese (URL zakázky):
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_22366.html
1.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kódy):
33692300-0
Střevní výživy
1.5 Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na dodávky
1.6 Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka malého rozsahu
1.7 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 504.000,00 Kč bez DPH
Pro 1. část veřejné zakázky činí 370.000,00 Kč bez DPH

Pro 2. část veřejné zakázky činí 134.000,00 bez DPH

2 Doba a místo plnění veřejné zakázky
2.1 Kupní smlouvy budou uzavřeny na 12 měsíců ode dne nabytí jejich účinnosti.
2.2 Místem dodání předmětu veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

3 Návrh smlouvy, včetně platebních podmínek a podmínek, za nichž je možno
překročit výši nabídkové ceny
3.1 Návrh smluv, které jsou přílohou této výzvy (Příloha č. 4a) a Příloha 4b)), jsou pro dodavatele
závazné, dodavatel není oprávněn měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma
případů uvedených dále.
3.2 Dodavatel doplní do návrhu smluv identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu,
údaje týkající se hodnotícího kritéria a další údaje stanovené zadavatelem (údaje jsou v textu
vyznačeny).
3.3 Návrhy smluv musí být ze strany dodavatele podepsány osobou oprávněnou jednat jménem
nebo za dodavatele. Pokud tato osoba činí úkon na základě plné moci či pověření, postačuje,
aby byla příslušná plná moc předložena v prosté kopii.

4 Požadavky na kvalifikaci
Splnění kvalifikačních předpokladů je povinné pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku. Doklady
o splnění kvalifikačních předpokladů postačuje předložit v prosté kopii. Zadavatel připouští
i nahrazení dokladů prokazujících splnění kvalifikace čestným prohlášením. Nesplní-li dodavatel
kvalifikační předpoklady, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo
vyžádat od dodavatelů doplnění dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů.
4.1 Základní způsobilost
Dodavatel předloží čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této výzvy ne starší
3. měsíců přede dnem podání nabídky.
4.2 Profesní způsobilost
Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3. měsíců přede dnem podání nabídky.
4.3 Technická kvalifikace
Dodavatel předloží české prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 této výzvy a seznam
minimálně dvou referenčních zakázek realizovaných v posledních 3 letech před ukončením
lhůty pro podání nabídek. Předmětem referenční zakázky bude dodávka enterální výživy
v minimálním finančním objemu 200.000,00 Kč bez DPH v součtu za 3 roky.

5 Vysvětlení zadávací dokumentace
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději

do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
Účastník může podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace e-mailem na adresu:
info@nemletovice.cz
nebo
prostřednictvím
profilu
zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_22366.html
Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněné rovněž na profilu zadavatele. Účastníci jsou
povinni sledovat profil zadavatele. Zadavatel doporučuje využít funkci sledování zakázky na profilu
zadavatele.

6 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky
Nabídka dodavatele bude obsahovat tyto dokumenty:
1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či
za dodavatele.
2. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti.
3. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti.
4. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace.
5. Návrhy kupních smluv včetně jejich příloh č. 1 Specifikace a ceny. Do těchto příloh dodavatel
kromě cenových údajů popsaných v kapitole 8 této výzvy doplní i údaje jako název výrobku,
objednávkové číslo, počet kusů v balení a konkrétní nabízené hodnoty ve sloupci D.
6. Další doklady požadované nebo vyplývající z výzvy jako plná moc apod.

7 Podání nabídky
Lhůta:
Místo:
Způsob:

10.02.2021 do 10.00 hodin
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
Korespondenčně nebo osobně v pracovní dny pondělí až pátek od 7.00 do 14.30 hod
nebo po telefonické dohodě na tel. č. 725 438 513, Ing. Lucie Bousková

Účastníci jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce označené:
1. Nápisem NEOTEVÍRAT
2. Názvem veřejné zakázky „Enterální výživa“
3. Názvem účastníka
4. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

8 Otevírání obálek
Otevírání obálek bude zahájeno neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:
Nemocnice Letovice, Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice.
Průběh otevírání obálek:
Otevírání bude neveřejné a proběhne bez zástupců účastníků.

9 Způsob hodnocení nabídek
Nabídky pro každou část veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně. Postup níže platí
pro každou část veřejné zakázky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, který nabídne ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Zadavatel stanovil pro obě části veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 rok plnění uvedená v příloze č. 1 kupních smluv.
Zadavatel vyplní u každého typu enterální výživy cenu za 1 kus v Kč bez DPH ve sloupci F a cenu
za 1 kus v Kč včetně DPH ve sloupci G. Vyplněním těchto údajů se v tabulce vypočte nabídková
cena v Kč bez DPH za 1 rok, která bude předmětem hodnocení.

10 Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení uveřejněním
na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výsledku výběrového řízení považuje
za doručené všem účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s jeho účastí ve veřejné zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku, a to i bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, a to stejným způsobem, jak byly vyhlášeny.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

11 Přílohy
Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy:
Příloha č. 1:
Krycí list nabídky
Příloha č. 2:
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3:
Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace účastníka
Příloha č. 4a):
Kupní smlouva včetně přílohy č. 1 Specifikace a ceny – 1. část
Příloha č. 4b):
Kupní smlouva včetně přílohy č. 1 Specifikace a ceny – 2. část
V Letovicích dne 27.01.2021

MUDr. Drahoslava Královcová
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