Příloha č. 2a materiálu k bodu č. programu
Zadavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu
na dodávky s názvem:

„Pořízení dvou sanitních vozidel“

Osoba smluvně zastupující zadavatele:
CETKOVSKY s.r.o., sídlem Slámova 1013/72, 618 00 Brno, IČ 27705439

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávané v souladu s ustanovením § 31 zákona
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
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IDENTIFIKACE ZADAVATELE A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková
organizace
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
00226637
CZ00226637
331 - Příspěvková organizace
Ing. Antonín Tesařík, ředitel

Osoba smluvně zastupující zadavatele
Název:
Sídlo/místo podnikání:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
E-mail:

CETKOVSKY s.r.o.
Slámova 1013/72, 618 00 Brno
27705439
neplátce
Ing. Martin Cetkovský
+ 420 724 775 200
cetkovsky.martin@seznam.cz
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Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1

Předmětem zakázky je dodávka dvou kusů sanitního vozidla. Předmětem plnění je i poskytování
záručního a pozáručního servisu. Předmět plnění je podrobně specifikován přílohou č. 4
Návrhem textu smlouvy a přílohou č. 5 Technickou specifikací této výzvy včetně zadávací
dokumentace. Pozáruční servis bude poskytován po dobu 8 let.

2.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kódy):
34144200-0 Vozidla pro pohotovostní služby.

2.3

Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na dodávky

2.4

Druh zadávacího řízení:
Malého rozsahu.

2.5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
1.961 984,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota zahrnuje náklady za provádění pozáručního servisu po dobu 8 let činní
98 346,- Kč Bez DPH
Předpokládaná hodnota dodávky vozidla činí 931 819,- Kč bez DPH

2.6

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele, kde jsou volně
dostupné na adrese:
URL https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_109.html

2.7

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín dodávky:
Zahájení:
Ukončení:

na základě písemné výzvy objednatele (předpoklad květen 2019)
termín dodání je předmětem hodnocení. Maximální lhůta pro dodání vozidla je
8 týdnů od uzavření smlouvy.

Místem plnění je sídlo zadavatele, Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace,
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín.
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Podmínky účasti v zadávacím řízení
3
3.1

Podmínky kvalifikace
Základní způsobilost

Účastníci prokážou základní způsobilost předložením čestného prohlášení. Účastníci mohou použít
vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této výzvy včetně zadávací dokumentace nebo jiné
čestné prohlášení stejného obsahu.

3.2

Profesní způsobilost

Účastníci prokážou splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů:
3.2.1

Výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ve vztahu k České republice,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

3.2.2

Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění.

Účastníci prokážou vztah k osobám, jejichž prostřednictvím prokazují splnění způsobilosti.

3.3

Technická kvalifikace

Účastníci prokážou splnění technické kvalifikace předložením:
3.3.1

seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky.
Minimální úroveň:
Alespoň 2 dodávky obdobného charakteru, jejichž předmětem byla dodávka sanitních
vozidel v minimálním finančním objemu těchto dodávek alespoň 800.000,- Kč bez DPH
za každou z nich.
Způsob prokázání kvalifikace:
Seznamem významných dodávek dle přílohy č. 3 této výzvy včetně zadávací
dokumentace.

Prokazování způsobilosti a kvalifikace
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky
zadavatele, prokázat výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů, či výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musejí být vydány nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků originály předložených
dokladů. Zadavatel si může před uzavřením smlouvy vyžádat od vybraného dodavatele předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikace, pokud již nebyly předloženy v zadávacím
řízení.
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4.1

Technické podmínky
Technické podmínky

Technické podmínky předmětu veřejné zakázky jsou podrobně specifikovány Přílohou č. 4 Návrhem
textu smlouvy a Přílohou č. 5 Technickou specifikací této výzvy včetně zadávací dokumentace.
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5
5.1

Obchodní podmínky
Návrh textu smlouvy
5.1.1

Obchodní podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu jsou nedílnou součástí
této výzvy včetně zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou zpracovány do formy
návrhu textu smlouvy (dále jen „Smlouva“) a jsou pro účastníky závazné, účastník není
oprávněn při zpracování Smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma
případů uvedených dále.

5.1.2

Účastník doplní do Smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu,
údaje týkající se hodnotícího kritéria a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu
vyznačené údajem „***“).

5.1.3

Smlouva musí být ze strany účastníka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka. Pokud tato osoba činí právní jednání na základě plné moci či pověření,
musí být příslušná plná moc či pověření součástí nabídky v originálu nebo ověřené kopii.

Pravidla pro hodnocení
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Hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická
výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil pro hodnocení nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:
Nabídková cena v Kč bez DPH včetně záručního a pozáručního servisu
Lhůta pro dodání dodávky od obdržení výzvy kupujícího
Vzdálenost servisního místa v km od Nemocnice TGM Hodonín

váha 85 %
váha 10 %
váha 5 %

1.
Nabídková cena včetně záručního a pozáručního servisu
Hodnotí se celková nabídková cena v Kč bez DPH včetně záručního servisu (trvajícího 24 měsíců) a
pozáručního servisu (trvajícího 96 měsíců) uvedená v Rozpočtu.
Popis vzniku nabídkové ceny:
Do rozpočtu, který je přílohou č. 6 této výzvy včetně zadávací dokumentace, účastník doplní cenu za
dodávku v Kč bez DPH, cenu za 1 hodinu servisu technika v Kč bez DPH a cenu za 1 preventivní
prohlídku v Kč bez DPH. Do hodnocení bude vstupovat cena, která je označena jako „Cena pro účely
hodnocení“. Hodinové sazby budou vynásobeny předpokládanými četnostmi poskytovaného
pozáručního servisu za 96 měsíců.
Vzorec pro výpočet:
Počet bodů hodnoceného účastníka = (nejnižší nabídková cena včetně záručního a pozáručního
servisu / cena hodnoceného účastníka včetně záručního a pozáručního servisu) * 100 * 0,85
2.
Lhůta pro dodání dodávky od obdržení výzvy kupujícího
Hodnotí se termín dodání předmětu veřejné zakázky v kalendářních dnech ode dne obdržení výzvy
kupujícího.
Vzorec pro výpočet:
Počet bodů hodnoceného účastníka = (nejkratší lhůta / lhůta hodnoceného účastníka) *100 * 0,10
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3.

Vzdálenost servisního místa v km

Hodnotí se vzdálenost servisního místa v km od Nemocnice TGM Hodonín, p.o. uvedená v nabídce.
Účastník přiloží trasy s uvedením km (vytištěné např. ze serveru www.mapy.cz nebo
www.googlemaps.cz).
Vzorec pro výpočet:
Počet bodů hodnoceného účastníka = (nejkratší vzdálenost / vzdálenost hodnoceného účastníka)
*100 * 0,05.

Další podmínky
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Další podmínky a podmínky pro uzavření smlouvy

7.1

Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce předložili seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

7.2

Účastník jako součást nabídky předloží Technickou specifikaci nabízeného vozidla v rozsahu
přílohy č. 5 – Technické specifikace tak, aby bylo zřejmé, že nabízené vozidlo splňuje všechny
požadované parametry. Účastník dále doloží doklady, z nichž bud zřejmé jaký konkrétní typ
vozidla nabízí.

7.3

Účastník jako součást nabídky předloží Čestné prohlášení o místě, kde bude zajišťován servis.

7.4

Účastník jako součást nabídky předloží Mapy vzdálenosti servisu od Nemocnice TGM.
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Vysvětlení zadávací dokumentace

Písemná žádost dodavatele o vysvětlení nabídky musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodavatelům odpověď ve lhůtě 3 pracovních
dnů od doručení žádosti o vysvětlení nabídky.
Žádosti o dodatečné informace je nutno doručit písemně (e-mailem) kontaktní osobě: CETKOVSKY
s.r.o., Ing. Martin Cetkovský, mob.: +420 724 775 200, na e-mail: cetkovsky.martin@seznam.cz.
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Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah
nabídky

Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí,
řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny. Jednotlivé listy nabídky
by měly být spojeny:

ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem
či za účastníka.
2. Doklad o oprávnění osoby, jež podepisuje návrh smlouvy, uzavřít danou smlouvu se zadavatelem.
3. Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace
3.1.
doklady prokazující splnění základní způsobilosti
3.2.
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
3.3.
doklady prokazující splnění technické kvalifikace
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ČÁST 2 – NÁVRH TEXTU SMLOUVY
1. Návrh textu smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (účastník
zároveň uloží na CD ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf).
2. Rozpočet (účastník zároveň uloží na CD ve formátu *.xls).

ČÁST 3 – Další nedílné součásti nabídky
1. Seznam poddodavatelů.
2. Technická specifikace vozidla dle čl. 7.2 této výzvy včetně zadávací dokumentace.
3. Čestné prohlášení o místě, kde bude zajišťován servis.
4. Mapa vzdálenosti servisu od Nemocnice TGM.
5. Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace.

Podání nabídky
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Lhůta:

27. 05. 2019 v 10:00 hodin

Místo:

Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Způsob:

Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin v kanceláři Ing.
Karla Prchala v budově HTS, po přechozí telefonické domluvě na čísle +420 728152
954.

Elektronicky:

není povoleno

Účastníci jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce; označené:
1. Nápisem NEOTEVÍRAT,
2. Názvem veřejné zakázky „Pořízení dvou sanitních vozidel“,
3. Názvem účastníka,
4. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
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Otevírání nabídek

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
datum:

27. 05. 2019

hodina: 10:05 hod

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:
Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, zasedací místnost v přízemí
v jídelně.
Průběh otevírání obálek:
Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni kromě zadavatele, členů komise, osob, u
kterých tak určí zadavatel, také účastníci, kteří svoji přítomnost potvrdí v prezenční listině. Účastníci
se legitimují dokladem totožnosti, pokud se na otevírání obálek dostaví zástupce účastníka, který není
statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, předloží zástupce účastníka originál plné moci či
pověření k účasti na otevírání obálek s nabídkami za účastníka.
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Další podmínky

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Délka zadávací lhůty činí 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výsledek zadávacího řízení uveřejněním Oznámením o
výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru se pak považuje za doručené
dnem jeho uveřejnění.
Zadavatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků nebude předmět veřejné
zakázky realizován. Účastníkům nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude
hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv
aspekty zadávacího řízení.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
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Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1

-

Krycí list nabídky

Příloha č. 2

-

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3

-

Čestné prohlášení – seznam významných dodávek

Příloha č. 4

-

Návrh textu smlouvy

Příloha č. 5

-

Technická specifikace

Příloha č. 6

-

Rozpočet

Příloha č. 7

-

Seznam poddodavatelů

V Brně dne 09. 05. 2019

v z. Ing. Martin Cetkovský
CETKOVSKY s.r.o.

Elektronicky podepsáno
Ing. Martin Cetkovský
WALLET s.r.o. [IČ 26704871]
5/9/2019 3:16:28 PM GMT+02
RSA/2048
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