Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

„Dodávka 2 ks sanitních vozidel“

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ZZVZ). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen
o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZZVZ nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
Zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatel:

Nemocnice Kyjov, příspěvková
organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
00226912
CZ00226912
331 - Příspěvková organizace
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel

1.

Odpovědné zadávání
Zadavatel si uvědomuje odpovědnost za dopad svých veřejných zakázek na společnost, životní
prostředí a trh a soustředí se v rámci svých nákupů na získávání nejlepší hodnoty za peníze
zohledňující kromě ekonomických ukazatelů i ukazatele společenské a environmentální. Od
01.01.2021 ukládá zadavateli povinnost dodržovat zásady dle ZZVZ a to při vytváření zadávacích
podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, za předpokladu, že to bude vzhledem k
povaze a smyslu zakázky možné, povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

2.

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel pro zdravotnickou
dopravní službu.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 2 této zadávací dokumentace –
„Specifikace a technické požadavky zařízení“.

3.

Zadávací podmínky
Informace o zadávací dokumentaci
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek přes elektronický nástroj E-ZAK. Vysvětlení, změna nebo doplnění
podmínek výběrového řízení uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele do 3 dnů od doručení
žádosti o vysvětlení.

Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se nestanovuje.

Plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská
1247/22, 697 01 Kyjov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě průzkumu trhu a činí 1 920 000,Kč bez DPH.

Zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena musí být členěna pro jednotlivé položky zvlášť (bez DPH a s DPH)
dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - „Krycí list nabídky“.
Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, musí
obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravních,
pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků a
bude uvedena v české měně.
Cena uvedena v příloze č. 1 „Krycí list nabídky“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek.
Cenová nabídka musí být identická s cenou uvedenou v návrhu smlouvy. V případě rozporu
nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky a nabídkové ceny v návrhu smlouvy je rozhodná
nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky.
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Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě
daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jeho
doručení do sídla zadavatele. Podkladem pro platbu bude protokol o předání a převzetí plnění.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této
měně.
Zadavatel nepřipouští jakoukoliv změnu nabídkové ceny.

Termín a způsob pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.04.2021 v 10:00 hodin.
Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a je neveřejné.
Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídka podaná po
uplynutí lhůty pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a nepřihlíží se k ní.
Účastníci nabídku podají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje dostupného na
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html.
Nabídky budou podány v českém jazyce. Nabídku není třeba podepisovat uznávaným
elektronickým podpisem.
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou účastníci nesmí z výběrového řízení odstoupit) činí 60 dnů a
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

4. Pokyny pro zpracování nabídky
Obsah nabídky
Nabídka účastníka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za účastníka.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem a dále doklady a
informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka musí obsahovat minimálně následující přílohy:
• Krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka a cenami (příloha č. 1 této dokumentace);
• Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, zpracované v
souladu s touto dokumentací (příloha č. 3 této dokumentace);
• Doklady k prokázání kvalifikace - viz bod č. 4 této dokumentace
• Popis zařízení s technickou specifikací
• Prohlášení, že nabízené zařízení je kompletní a funkční
• Prohlášení o délce trvání záruční doby na zástavbu dodávaných sanitních vozidel
• Prohlášení o délce trvání záruční doby na dodávaná sanitní vozidla
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Doklady k prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který předloží následující doklady:
a) výpis z obchodního rejstříku, a to v prosté kopii. Výpis z obchodníku rejstříku nesmí být starší
90 dnů ke dni podání nabídky
b) výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
v platném znění) s předmětem podnikání v rozsahu předmětu plnění, tj. živnost volná: Výroba
motorových a přípojných vozidel a karoserií, a to v prosté kopii. Výpis z živnostenského
rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
c) předložením seznamu minimálně 3 obdobných dodávek realizovaných uchazečem
v posledních dvou letech, a to formou čestného prohlášení. V seznamu bude uveden název a
popis předmětu zakázky, její rozsah, finanční objem, doba plnění a název a kontakt na
objednatele, přičemž za obdobnou dodávku se pro účely této zadávací dokumentace považuje
dodávka alespoň 1 ks sanitního vozidla vybaveného a provedeného v souladu se směrnicí
2007/46/ES, dle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., dle normy ČSN EN 1789 + A2 a zákona
č. 56/2001 Sb., v minimálním finančním objemu 800 000,- Kč bez DPH.

5. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky tyto hodnotící kritéria:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80%
Délka záruční doby na zástavbu vozidel – váha 10%
Délka záruční doby na sanitní vozidla - váha 10%
Délku záruční doby vyjádřete v měsících, minimálně 24 od protokolárního předání. Pro hodnocení
jsou rozhodující údaje uvedené ve formuláři přílohy č. 1 „Krycí list nabídky“. Tyto údaje jsou pro
uchazeče závazné. Cenová nabídka musí být identická s cenou uvedenou v návrhu smlouvy.
V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky a nabídkové ceny v návrhu
smlouvy je rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky.

Výběr nejvhodnější nabídky:
Každé dílčí hodnotící kritérium má svou váhu vyjádřenu v procentech. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek získaných z dílčích hodnotících kritérií, bude stanoveno
pořadí výhodnosti jednotlivých nabídek. Jako nejvhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhne
nejvyšší hodnoty.
V případě náhodné rovnosti bodů u prvních dvou nabídek se rozhodne o vítězi takto: za vítěznou
bude považována ta nabídka, která bude výhodnější z hlediska prvního kritéria hodnocení - celkové
výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
V případě, že v nabídce uchazeče u jednotlivých hodnotících kritérií nebude dosaženo minimálních
přípustných hodnot, nebude tato nabídka hodnocena. Hodnotící komise takovou nabídku vyřadí
z dalšího hodnocení a zadavatel tak uchazeče vyřadí z účasti ve výběrovém řízení.

Stanovení výpočtu:
A. Hodnotící kritérium Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Celková nabídková cena je cena za předmět plnění, to je dodávka vozidel.
Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší celkovou cenou. Hodnocena bude cena v Kč bez DPH.
Jde o kritérium, kde má nejvýhodnější nabídka nejnižší hodnotu.
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Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100, procenta váhy
vyjádřené desetinným číslem (80,0% = 0,80) a poměru nejvýhodnější nabídky k nabídce
hodnocené. Bude použit tento výpočtový vzorec:
nejnižší celková nab. cena v Kč
Počet bodů = ----------------------------------------- x 100 x váha kritéria (0,80)
hodnocená celková nab. cena v Kč

B. Hodnotící kritérium délky záruční doby na zástavbu vozidel
Nejvíce bodů získá nabídka s nejdelší záruční dobou na zástavbu vozidel.
Minimální záruční doba byla stanovena na 24 měsíců.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100, procenta váhy
vyjádřené desetinným číslem (10% = 0,10) a poměru hodnocené nabídky k nabídce
nejvýhodnější. Bude použit tento výpočtový vzorec:
nejdelší délka záruční doby na zástavbu vozidel
Počet bodů = ---------------------------------------------------------------- x 100 x váha kritéria (0,10)
hodnocená délka záruční doby na zástavbu vozidel

C. Hodnotící kritérium délky záruční doby na sanitní vozidla
Nejvíce bodů získá nabídka s nejdelší záruční dobou. Jde o kritérium, kde má nejvýhodnější
nabídka nejdelší záruční dobu.
Minimální záruční doba byla stanovena na 24 měsíců.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100, procenta váhy
vyjádřené desetinným číslem (10% = 0,10) a poměru hodnocené nabídky k nabídce
nejvýhodnější. Bude použit tento výpočtový vzorec:
nejdelší délka záruční doby na sanitní vozidla
Počet bodů = ---------------------------------------------------------------- x 100 x váha kritéria (0,10)
hodnocená délka záruční doby na sanitní vozidla

Pro hodnocení jsou rozhodující údaje uvedené ve formuláři „Krycí list nabídky“ (příloha
č. 1 této zadávací dokumentace). Návrh kupní smlouvy bude obsahovat identickou
cenovou nabídku jako tento formulář.

6. Elektonický nástroj E-ZAK
Veškerá písemná komunikace mezi dodavateli a zadavatelem v rámci výběrového řízení probíhá
výhradně elektronicky, nestanoví-li Zákon jinak. Zadavatel používá pro komunikaci s dodavateli
primárně elektronický nástroj E-ZAK. Zadavatel doporučuje dodavatelům používat pro
komunikaci se zadavatelem taktéž tento nástroj.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém
nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena,
případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu
upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E ZAK byla doručena
nová zpráva, či nikoli.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje EZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele a ověření identity organizace. Pro
ověření identity je nutné, aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku nebo disponoval
uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (blíže viz
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uživatelská příručka E-ZAK pro dodavatele – odkaz níže). Alternativně se mohou dodavatelé
zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na portálu FEN.cz.
Pokud zadavatel předregistroval dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvedl u něj jako
kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je
povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje EZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
zodpovídá vždy dodavatel.

7. Ostatní ujednání
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky
nebo zadání zakázky zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v
rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat pravdivost údajů uvedených uchazečem v nabídce, zvláště
údajů, které jsou součástí hodnotících kritérií.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z výběrového řízení účastníka, který v nabídce uvedl
nepravdivé nebo neúplné údaje.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného
dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného dodavatele
v tomtéž výběrovém řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně
či společně s jinými dodavateli vyřadí.
Dodavatel, který nepodal nabídku ve výběrovém řízení, však může být poddodavatelem více
uchazečů v tomtéž výběrovém řízení.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, a to na adrese
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
V Kyjově dne 30. 03. 2021

Ing. Mgr.
Digitálně podepsal Ing.
Mgr. Lubomír Wenzl
Lubomír
Datum: 2021.03.30
10:48:44 +02'00'
Wenzl
………………………………………………....
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel
Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Specifikace a technické požadavky zařízení
3. Návrh smlouvy
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