VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel činí za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem
Dodávka ručních a vozidlových radiostanic včetně příslušenství

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) tuto výzvu k podávání nabídek na uzavření příslušné kupní smlouvy
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za
účelem dodávek ručních a vozidlových radiostanic včetně příslušenství.
Nabídkou se přitom rozumí návrh na uzavření příslušné kupní smlouvy, podepsaný
oprávněným zástupcem účastníka, doložený příslušnými písemnými doklady podle
této zadávací dokumentace.
Tato zakázka bude financována z dotace poskytnuté zadavateli Ministerstvem
zdravotnictví z prostředků určených pro krizovou připravenost.

Zadavatel stanoví tyto podmínky zadání:

1.

Identifikace zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
Zápis v OR:
Jednající:
Tel.
E-mail:

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
00346292
Krajský soud v Brně pod sp. zn. Pr 1245
MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
+420 545113101
info@zzsjmk.cz

Zadavatel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
2.

Předmět veřejné zakázky

2.1.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ručních a vozidlových radiostanic včetně
příslušenství pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizaci (dále jen „zadavatel“ nebo „ZZS JMK“), a to v rozsahu
a v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

2.2.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 zákona na dvě části:
Část 1. veřejné zakázky: Ruční radiostanice


Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka 110 ks ručních
radiostanic včetně příslušenství.

Část 2. veřejné zakázky ZZS: Vozidlové radiostanice


Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka 135 ks vozidlových
radiostanic včetně příslušenství.

2.3.

Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo do obou částí veřejné zakázky.

3.

CPV kód klasifikace veřejné zakázky
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro
veřejné zakázky:
Kód CPV:

32344230-7
32237000-3
32270000-6

Radiostanice
Přenosné vysílačky
Přístroje pro digitální přenos

4.

Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

4.1.

Lhůta plnění veřejné zakázky je stanovena nejpozději do 30. 11. 2019. Bližší
podrobnosti stanoví obchodní podmínky obsažené v návrhu příslušných kupních
smluv, které tvoří přílohu č. 3 a příloha č. 4 této zadávací dokumentace.

4.2.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno.
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5.

Technické podmínky
Technické podmínky jsou vymezeny v Technické specifikaci, která tvoří přílohu
č. 1 a přílohu č. 2 návrhu příslušné kupní smlouvy.

6.

Požadavky na prokázání kvalifikace

6.1.

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní
způsobilost dle § 74 zákona, profesní způsobilost dle § 77 zákona.

6.2.

Základní způsobilost
Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 zákona předložením čestného
prohlášení o této své způsobilosti. Dodavatel může pro čestné prohlášení využít vzor,
který je přílohou č. 2 této výzvy.

6.3.

Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal profesní způsobilost podle ustanovení
§ 77 odst. 1 zákona. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

7.
7.1.

Další obchodní podmínky
Zadavatel stanoví další obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu
kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 a přílohu č. 4 této zadávací dokumentace (dále
jen „návrh smlouvy“).

7.2.

Obsah závazného návrhu smlouvy může účastník změnit nebo doplnit pouze v těch
částech, kde to vyplývá z textu smluvních podmínek nebo jiné části zadávací
dokumentace, jiné změny nejsou přípustné.

8.

Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

8.1.

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady
předloženými v prostých kopiích těchto dokladů, není-li u konkrétního kvalifikačního
předpokladu výslovně stanoveno jinak. Originální doklady či kopie těchto dokladů
s úředním ověřením je povinen předložit na vyžádání zadavatele účastník, se kterým
má být uzavřena smlouva podle § 86 odst. 3 zákona.

8.2.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

9.

Zpracování nabídkové ceny

9.1.

Účastník ve své nabídce zpracuje v příloze č. 2 příslušeného návrhu kupní smlouvy
(položkového rozpočtu) nabídkovou cenu v členění stanovené danou přílohou. Údaj
o nabídkové ceně celkem účastník dále zapracuje do přílohy č. 2 návrhu příslušné
kupní smlouvy a krycího listu.
Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná
a nepřekročitelná. Účastník je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny
případné náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky dle
této zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout.

9.2.
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9.3.

Změna výše cen bude možná pouze na základě změny sazby DPH vyhlášené
příslušným zákonem.

9.4.

DPH bude v nabídce uvedena ve výši stanovené dle právních předpisů platných
a účinných ke dni podání nabídky. Není-li účastník registrovaným plátcem DPH,
potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede
prohlášením v návrhu smlouvy a krycím listu. Za správnost určení sazby a výše DPH
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy odpovídá účastník.

9.5.

Jednotlivé číselné údaje je účastník povinen zaokrouhlit na dvě desetinná místa.

10.
Posouzení a hodnocení nabídek
10.1. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 a § 115 zákona podle
základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, která bude
hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.
10.2.

Nejnižší nabídkovou cenou se rozumí nejnižší nabídková cena celkem bez DPH za
předmět plnění dané části veřejné zakázky.

11.

Požadavky na zpracování nabídky

11.1.

Účastník může podat pouze jednu nabídku.

11.2. Nabídka musí být podána v českém jazyce a nabídková cena vyjádřena v CZK.

12.

Způsob podání nabídky

12.1.

Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek zadavatele dostupného na adrese
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html.

12.2.

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky, a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Veškeré písemnosti zasílané EZAK se považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu
adresáta písemnosti v elektronickém nástroji.

12.3.

Pro využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit
tzv. registraci dodavatele. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné
v uživatelské příručce: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-ManualDodavatele.pdf

13.

Lhůta a místo pro podání nabídek

13.1.
13.2.

Lhůta pro podávání nabídek se stanoví na 24. 9. 2019 do 13:00 hod.
Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s § 109 zákona neveřejné.

14.

Vysvětlení zadávací dokumentace

14.1.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat v souladu s ustanovení § 98 zákona
vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace se
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zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení musí být vedena pouze elektronicky,
a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, případně datovou
schránkou či emailem.
14.2. V případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace zadavatel postupuje
v souladu s ustanovením § 99 zákona.
15.

Zadávací lhůta, jistota
Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

16.

Ostatní podmínky

16.1.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

16.2.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

16.3.

Účastník nemá nárok na náhradu jeho nákladů spojených s účastí v tomto řízení
veřejné zakázky.

16.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka uveřejněním
rozhodnutí
na profilu zadavatele; rozhodnutí o vyloučení se pak považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

16.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na
profilu zadavatele; oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se pak považuje za
doručené
všem
účastníkům
a všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

16.6.

V souladu s § 86 odst. 3 zákona bude zadavatel požadovat od vybraného dodavatele
před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci, pokud již nebyly dodavatelem předloženy v zadávacím řízení.

16.7.

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky, a to
stejným způsobem, jak byly vyhlášeny.

16.8.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s platnou právní
úpravou zadávání veřejných zakázek.

16.9.

Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas
se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění).

V Brně dne
Za zadavatele
Digitálně podepsal

Hana
MUDr. Hana MUDr.
Albrechtová
Datum:
Albrechtová 08:13:572019.09.05
+02'00'

____________________
MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
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Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Krycí list
Vzor čestného prohlášení
Návrh kupní smlouvy – obchodní podmínky pro část 1 veřejné zakázky včetně Přílohy
č. 1 Kupní smlouvy – Technické specifikace
Návrh kupní smlouvy – obchodní podmínky pro část 2 veřejné zakázky včetně Přílohy
č. 1 Kupní smlouvy – Technické specifikace

Vyřizuje:
Mgr. Olga Kratochvílová, kratochvilovao@zzsjmk.cz, Tel.: + 420 545 113 114
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