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Výzva k podání nabídky

1.

PREAMBULE

Tato Výzva k podání nabídky je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je
vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků 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 v platném
znění (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 zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel je však povinen
dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A IDENTIFIKACE
SPOLEČNOSTI POVĚŘENÉ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH
ČINNOSTÍ

Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupená:
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl – ředitel
IČO:
00226912
DIČ:
CZ00226912
Profil zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html

3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatizovaného detekčního přístroje
pro statimová vyšetření. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava zboží na
místo určení, jeho případná instalace, předvedení funkcí, předání veškeré potřebné
dokumentace k dodanému přístroji zadavateli a zaškolení obsluhy. Součástí
předmětu plnění je i poskytnutí záručního servisu dodaného přístroje

4.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.04.2021 v 14 hodin.

5.

PODMÍNKY OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Nabídky doručené na adresu zadavatele budou otevírány po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Zadavatel zkontroluje při otevírání nabídek, zda nabídka byla
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a nebylo před jejím otevřením
manipulováno.
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6.

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ INFORMACE O TOM,
V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY

Nabídky se podávají písemně na výše uvedenou korespondenční adresu zadavatele.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, pokud
zákon nestanoví jinak (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být
předloženy v anglickém jazyce). Bližší podrobnosti ke způsobu podání nabídek jsou
uvedeny v podmínkách a požadavcích pro zpracování nabídky zadávací
dokumentace.

7.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ
POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou uvedeny ve
v podmínkách a požadavcích pro zpracování nabídky zadávací dokumentace a jeho
přílohách, které jsou součástí této výzvy.

8.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou uvedeny v podmínkách a požadavcích pro
zpracování nabídky zadávací dokumentace a jeho přílohách, které jsou součástí této
výzvy.

9.

SOUČÁSTI VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY

Součástí této Výzvy je Zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky.
Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří:
• Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
příloha č.1 - Obchodní podmínky
příloha č.2 - Technická specifikace zařízení
příloha č.3 - Krycí list nabídky
příloha č.4 - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace
příloha č.5 – Cena reagencií

10. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadavatel uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na adrese profilu
zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html pod názvem
veřejné zakázky.
V Kyjově, 06.04.2021

Ing. Mgr.
Lubomír
Wenzl

Digitálně podepsal
Ing. Mgr. Lubomír
Wenzl
Datum: 2021.04.06
08:42:28 +02'00'

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel

