Výzva k podání nabídky
dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Vážená paní, Vážený pane,
jako zástupce zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
k zakázce s názvem „Infuzní roztoky“.

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo:

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

IČO:

00092584

Pověřenou osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení je VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739
61 Třinec, IČ: 25084275.
Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Filipiecová

Telefon:

+420 605 201 154

E-mail:

zadavacirizeni@viaconsult.cz

2. Druh veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

3. Informace o předmětu zakázky:
Předmětem zakázky jsou průběžné a opakované dodávky různých typů infuzních roztoků, které budou
realizovány v množství a termínech dle aktuální potřeby nemocnice na období 24 měsíců od podpisu
rámcové dohody dle dílčích objednávek.
Blíže viz zadávací dokumentace.

4. Poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace včetně všech příloh potřebných ke zpracování nabídky je zveřejněna na profilu
zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html

5. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím

elektronického

nástroje

na

adrese:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html nejpozději do konce lhůty stanovené pro
podávání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 4. 2021 v 9:00 hodin.

6. Způsob podání nabídek, včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:
Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45 odst. 3
zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel.
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za technické zabezpečení na straně dodavatele a doporučuje
dodavatelům zohlednit při podávání nabídek rychlost jejich připojení k internetu tak, aby byla nabídka
podána ve stanovené lhůtě (podáním nabídky se rozumí její finální odeslání a nahrání do elektronického
nástroje).
U certifikátů a dokladů, které mají původ ze zahraničí, se musí postupovat dle § 45 zákona.

7. Požadavky na splnění kvalifikace:
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je
přílohou této výzvy.

8. Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona hodnoceny dle jejich ekonomické
výhodnosti, a to na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Hodnocena bude cena stanovená na
základě předpokládaného odběru za 24 měsíců, kterou účastníci vyplní do zeleného políčka přílohy č. 3
zadávací dokumentace. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V Brně dne 26. 3. 2021
podepsal
Mgr. Milan Digitálně
Mgr. Milan Konečný
2021.03.26
Konečný Datum:
________________________
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Mgr. Milan Konečný za VIA Consult a.s.
zástupce zadavatele

