Zadavatel:

NEMOCNICE LETOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pod klášterem 55/17, 67961 Letovice
IČO: 00387134

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

ke zjednodušenému podlimitnímu řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

„Plenkové kalhotky lepící a vložné pleny
pro dospělé II“

Osoba smluvně zastupující zadavatele:
CETKOVSKY, s.r.o., Slámova 1013/72, 618 00 Brno
doručovací adresa (provozovna): Ant. Navrátila 8, 680 01 Boskovice

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky, zveřejněného podle zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
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DIČ:
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MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka
nemocnice

IDENTIFIKACE SMLUVNÍHO ZÁSTUPCE ZADAVATELE (§ 43 ZZVZ)
(zadávací podmínky byly vypracovány zástupcem zadavatele ve spolupráci se zadavatelem)
Název:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

CETKOVSKY s.r.o.
Slámova 1013/72, 618 00 Brno
Ant. Navrátila 8, 680 01 Boskovice
112 - Společnost s ručením omezeným
27705439
CZ27705439
Ing. Martin Cetkovský
+420 724 775 200
cetkovsky.martin@seznam.cz
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Vymezení předmětu veřejné zakázky

1.1

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky plenkových kalhotek lepících
pro dospělé s těžkou inkontinencí a vložných plen pro dospělé na základě dílčích objednávek
po dobu 4. let.

1.2

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

1.3

Klasifikace zakázky (CPV kód):
33141621-9

Sady pro inkontinenci

1.4

Předpokládaná hodnota: 2 700 000,-Kč bez DPH za 4 roky plnění

1.5

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele, kde jsou volně dostupné
na adrese (URL zakázky): https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_108.html.
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Doba a místo plnění veřejné zakázky

2.1

Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na 4 roky ode dne účinnosti smlouvy.

2.2

Místem dodání předmětu veřejné zakázky je sídlo zadavatele.
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Podmínky kvalifikace

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v kopiích. Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu,
ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat čestným prohlášením dle § 53 odst.
4 zákona nebo jednotným evropským osvědčením (zejména § 87 zákona), výpisem ze systému
certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 zákona), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(zejména § 228 zákona) nebo v souladu s § 45 odst. 4 zákona. Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci
prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným v § 83 zákona. Veřejná zakázka může být plněna
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více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé společnou nabídku v souladu
zejména s § 82 zákona.

3.1 Základní způsobilost (§ 74 zákona)
Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 zákona předložením čestného prohlášení (Účastník
může pro čestné prohlášení použít formulář v příloze č. 2B této zadávací dokumentace). Doklad
prokazující splnění tohoto kritéria musí prokazovat splnění nejpozději v době 3. měsíců přede dnem
podání nabídky.

3.2 Profesní způsobilost (§ 77 zákona)
Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona, a to výpisem
z obchodního rejstříku, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou,
či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
doklad prokazující splnění tohoto kritéria musí prokazovat splnění nejpozději v době 3. měsíců přede
dnem podání nabídky.

3.3 Technická kvalifikace (§ 79 zákona)
Účastníci prokážou technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b), k) a l) zákona, a to:
•

Předložením seznamu dodávek provedených účastníkem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení. Zadavatel doklady za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení nebude zohledňovat.
Minimální úroveň:
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení realizoval alespoň 2 dodávky obdobného charakteru. Dodávkou obdobného
charakteru se rozumí:
•
•
•

pravidelná dodávka plenkových kalhotek lepících pro dospělé, případně dalších
inkontinenčních pomůcek,
současně se musí jednat o dodávku pro jednoho objednatele po dobu min. 12 měsíců
ve finančním rozsahu min. 300.000,- Kč bez DPH takové roční dodávky.

Způsob prokázání kvalifikace:
Předložením seznamu dokončených dodávek provedených účastníkem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení. Seznam musí vedle popisu předmětu dodávky obsahovat
minimálně měsíc a rok fyzického dodání, informaci o finančním objemu účastníkem provedených
dodávek a identifikaci kupujícího. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za účastníka.
•

Předložením vzorků výrobků určených k dodání, z nichž bude patrné splnění požadavků technické
kvalifikace. Dodavatelé předloží alespoň 30 kusů vzorků z každého níže uvedeného typu zboží:
Plenkové kalhotky lepící vhodné pro den (dále denní), velikost M – dolní hranice obvodu
v rozmezí 70-80cm, horní hranice obvodu v rozmezí 100-120 cm, min. savost 1650 ml
b) Plenkové kalhotky lepící vhodné pro den (dále denní), velikost L - dolní hranice obvodu
v rozmezí 90-110cm, horní hranice obvodu v rozmezí 140-160 cm,, min. savost 2 200 ml
c) Plenkové kalhotky lepící vhodné pro noc (dále noční), velikost M - dolní hranice obvodu
v rozmezí 70-80cm, horní hranice obvodu v rozmezí 100-120 cm,, min. savost 2 150 ml
d) Plenkové kalhotky lepící vhodné pro noc (dále noční), velikost L - dolní hranice obvodu
v rozmezí 70-80cm, horní hranice obvodu v rozmezí 100-120 cm,, min. savost 2 700 ml
e) vložné pleny o rozměrech v rozmezí min. 34-40cm x 65-75cm, min. savost 2 400 ml
a)

(zadavatel připouští změnu rozměru šíře vložné pleny (zúžení) anatomicky tvarované pleny
v oblasti rozkroku)
Dodavatel ve své nabídce doloží rovněž čestné prohlášení, ze kterého musí jednoznačně
vyplývat, že jím nabízené výrobky splňují požadavky zadavatele stanovené touto zadávací
dokumentací jak na požadované rozměry, tak na savost nabízených výrobků. (plenkových
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kalhotek a vložných plen). Požadované rozměry budou uvedeny v centimetrech a požadavky
na savost výrobků v mililitrech.
Jednotlivá balení plenkových kalhotek a vložných plen budou od výrobce označena počtem kusů
v balení, velikostí výrobků a savostí. Kartony budou označeny počtem kusů balení obsažených
v kartonu. Karton nemusí být součástí vzorků, pokud zadavatelem požadovaný počet kusů vzorků
nedosahuje počet kusů v kartonu. V tom případě předloží dodavatel fotografii nebo obrázek,
ze kterého bude zřejmé označení na kartonu.
V případě, že zadavatel shledá nedostatek vzorků v procesu hodnocení, je dodavatel povinen
na základě výzvy zadavatele dodat odpovídající počet vzorků.
Vzorky budou doručeny na adresu sídla zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek k rukám Mgr. Emilie
Portlové. Zásilka bude opatřena názvem veřejné zakázky a textem ,,NEOTEVÍRAT“.
• Předložením prohlášení o shodě v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích
č. 93/42/EHS, ve znění pozdějších předpisů, nebo označení shody CE (shoda výrobku s příslušnými
předpisy EU).
V případě, že v průběhu zadávání či plnění veřejné zakázky dojde ke změně legislativy a zadavateli
vznikne povinnost požadovat po vybraném dodavateli další doklady, pak bude zadavatel
po vybraném dodavateli tyhle dokumenty požadovat.
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Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel nejpozději 7 pracovních dnů před
uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní vysvětlení, změnu či doplnění
zadávací dokumentace na profilu zadavatele nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
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Obchodní podmínky

5.1

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

5.2

Účastník doplní do Smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu, údaje týkající
se hodnotícího kritéria a další údaje stanovené zadavatelem (údaje k doplnění jsou v textu
vyznačené).

5.3

Pokud podává více osob společnou nabídku, příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední
v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.

5.4

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. Zadavatel akceptuje dokument podepsaný
elektronickým podpisem i scan podepsaného originálu.
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Podmínky průběhu zadávacího řízení
6

Procesní postup při posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a hodnocení nabídek

Otevírání obálek s nabídkami, hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek bude
prováděno komisí, jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky
přihlíží k doporučení komise.
Po otevírání obálek provede komise posouzení kvalifikace a posouzení nabídek. Komise v případě,
že zjistí, že nejsou splněny podmínky pro účast v zadávacím řízení či že není prokázána kvalifikace
účastníka nebo zjistí nejasnosti v nabídce, může požádat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené
lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje či doklady (§ 46
zákona). V případě mimořádné nízké nabídkové ceny bude postupováno v souladu s §113 zákona.
V případě, že vyzvaný účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace
či nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodní způsob stanovení mimořádné nízké nabídkové
ceny a v dalších případech uvedených v zákoně, bude doporučeno komisí zadavateli vyloučit účastníka
z další účasti v zadávacím řízení. Následně bude provedeno hodnocení těch nabídek, které splnily
podmínky pro účast v zadávacím řízení a které splňují kvalifikaci. O hodnocení nabídek bude v souladu
se zákonem pořízena písemná zpráva o hodnocení..
Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.
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Hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě těchto subkritérií:
a) nabídková cena pro účely hodnocení v Kč bez DPH
b) funkčnost

váha 70 %
váha 30 %

Nabídková cena pro účely hodnocení v Kč bez DPH
Nabídková cena vznikne vyplněním přílohy č. 2D – Rozpočtu. Účastník je povinen vyplnit položky
v oranžově vyznačených polích ve sloupcích F a G. Počty dodávek vychází z předpokládaného odběru
zboží za 1 kalendářní rok.
Výpočet bodů za kritérium: nejnižší nabídková cena v rámci zadávacího řízení (nabídka musí splňovat
požadavky zadavatele) / nabídková cena posuzovaného účastníka * 70

Funkčnost
Subkritérium funkčnost se skládá ze dvou podkritérií:
I.
II.
I.

Funkčnost ve vztahu k plenkovým kalhotkám
Funkčnost ve vztahu k vložným plenám

Subkritérium Funkčnost ve vztahu k plenkovým kalhotkám se skládá z 10 dílčích kritérií:
1. barevná nebo jiná odlišnost - kalhotky se barevně nebo jiným viditelným způsobem liší podle
účelu (velikost, savost)
2. savost jádra denních kalhotek–musí absorbovat min.1 650 ml moči u velikosti M a min. 2200
ml moči u velikosti L za 5 hodin, bude testováno na pacientech, výsledek testování bude uveden
v protokolu o zkoušce
3. savost jádra nočních kalhotek– musí absorbovat min. 2 150ml moči u velikosti M a min. 2700
ml moči u velikosti L za 10 hodin, bude testováno na pacientech, výsledek testování bude
uveden v protokolu o zkoušce
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4. prodyšnost - prodyšnost kalhotek při kontaktu s kůží po celou dobu použití (5 hodin u denních
a 10 hodin u nočních kalhotek), nesmí vyvolat kožní reakci po celou dobu použití, bude
testováno na pacientech, výsledek testování bude uveden v protokolu o zkoušce
5. přiléhavost - anatomický tvar a elasticita, nesmáčivé vnitřní bariéry zabraňující bočnímu
protečení, bude testováno na pacientech, výsledek testování bude uveden v protokolu
o zkoušce
6. fixace - flexibilita, opakované použití lepítek/suchých zipů, minimálně 3x zalepení a odlepení,
bude testováno na pacientech, výsledek testování bude uveden v protokolu o zkoušce
7. celistvost - posuzuje se, jestli plenkové kalhotky zůstávají celistvé po celou dobu používání,
bude testováno na pacientech, výsledek testování bude uveden v protokolu o zkoušce
8. absorbent - přemění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci, bude testováno
na pacientech, výsledek testování bude uveden v protokolu o zkoušce
9. neutralizace zápachu - bude testováno na pacientech na základě čichového vjemu, výsledek
testování bude uveden v protokolu o zkoušce
10. funkční indikátor vlhkosti - musí být viditelný z vnějšku bez nutnosti rozbalení pacienta, bude
testováno na pacientech, výsledek testování bude uveden v protokolu o zkoušce

II.

Subkritérium Funkčnost ve vztahu k vložným plenám se skládá ze 4 dílčích kritérií:
1. savost jádra - musí absorbovat min. 2400 ml moči za 6 hodin, bude testováno na pacientech,
výsledek testování bude uveden v protokolu o zkoušce
2. prodyšnost– prodyšnost po celou dobu použití (6 hodin), nesmí vyvolat kožní reakci po celou
dobu použití (6 hodin), bude testováno na pacientech, výsledek testování bude uveden
v protokolu o zkoušce
3. přiléhavost - posuzuje se anatomický tvar, bude testováno na pacientech, výsledek testování
bude uveden v protokolu o zkoušce
4. neutralizace zápachu - bude testováno na pacientech na základě čichového vjemu, výsledek
testování bude uveden v protokolu o zkoušce

Body získané za subkritérium Funkčnost budou sečteny. Maximální možný počet bodů za subkritérium
Funkčnost je 100 bodů. Body každého účastníka budou násobeny číslem 0,3 (z důvodu, že dané
subkritérium má váhu 30 %).
Podrobný rozpis bodování je uveden v tabulce Hodnocení, která je přílohou č. 2E této výzvy
vč. zadávací dokumentace. Tabulka je uložena na 2. záložce excelu, který je přílohou této zadávací
dokumentace.
Další informace k postupu testování vzorků:
Zadavatelem ustanovená komise vizuálně posoudí předložené vzorky z hlediska výše uvedených
parametrů v souladu s Přílohou č. 2E Zadávací dokumentace:
•
ustanovená komise posoudí barevnou nebo jinou odlišnost kalhotek podle účelu (velikost,
savost) a oboduje ji,
•
testování dalších dílčích kritérií u kalhotek (savost jádra, prodyšnost, přiléhavost, fixace,
celistvost, funkce absorbentu, neutralizace zápachu, funkčnost indikátoru vlhkosti) a u vložných
plen (savost jádra, prodyšnost, přiléhavost, neutralizace zápachu) budou provádět všeobecné
sestry ve spolupráci se staniční sestrou. Staniční sestra vyplní souhrnný protokol o zkoušce
na základě testování, které bude provedeno na 4. pacientech. Výsledek testování bude
v protokolu o zkoušce uveden slovně. Staniční sestra stvrdí výsledky testování na protokolu
o zkoušce svým podpisem.
•
testování bude provedeno na 4. pacientech, a to na následujícím vzorku pacientů:
a) 1 žena s velikostí plenkových kalhotek M
b) 1 muž s velikostí plenkových kalhotek M
c) 1 žena s velikostí plenkových kalhotek L
d) 1 muž s velikostí plenkových kalhotek L
e) všichni výše uvedení pacienti budou imobilní
•
na každém pacientovi bude vyzkoušeno: 6 denních plenkových kalhotek, 2 noční plenkové
kalhotky a 2 vložné pleny od každého výrobce. Zboží od každého výrobce bude testováno min.
po dobu 2 dnů, tj. 2x24 hodin. Testování zboží všech výrobků bude probíhat na stejných
pacientech v pracovní dny, pro zachování stejných podmínek se bude začínat vždy ráno.
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•

ustanovená komise oboduje necenová subkritéria na základě souhrnného Protokolu o zkoušce
posuzovaných vzorků na pacientech (savost, prodyšnost, přiléhavost, fixace, celistvost, funkce
absorbentu, neutralizace zápachu, funkčnost indikátoru vlhkosti).

Body každého účastníka se získají sečtením bodů získaných za každé subkritérium. Na prvním místě
se umístí účastník s nejvyšším počtem bodů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky
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Nabídka účastníka bude obsahovat tyto doklady:
1. Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY"
2. Doklad o oprávnění osoby, jež podepisuje návrh smlouvy, uzavřít danou smlouvu
se zadavatelem.
3. Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace.
4. Návrh textu Kupní smlouvy.
5. Rozpočet.
6. Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace.
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Podání nabídky a otevírání obálek

9.1

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
do zadávacího řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel
v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

9.2

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými dodavateli v rámci jedné části, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení ve stejné části zadávacího řízení prokazuje
kvalifikaci.

9.3

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

9.4

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 3.6.2020 v 10:00hod.

9.5

Neprodleně po ukončení lhůty pro podání nabídek budou otevírány nabídky. Otevřením nabídky
v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické
podobě otevře zadavatelem jmenovaná komise po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Komise
při otevírání nabídek v elektronické podobě kontroluje, zda byla nabídka doručena ve stanovené
lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením
manipulováno. Otevírání nabídek v elektronické podobě se koná bez přítomnosti veřejnosti.
Otevírání obálek se vzorky se provede neprodleně po elektronickém otevírání nabídek.
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Další podmínky

Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí.
Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyce, není-li v této výzvě včetně zadávací
dokumentace uvedeno jinak.
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.
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.
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Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit zadávací
podmínky. Případné vysvětlení k zadávacím podmínkám bude zveřejněno na profilu zadavatele.
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.
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.
Zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku
pro uzavření smlouvy předložil doklady dle § 104 odst. 2 písm. a) a b) zákona.
Vzhledem k tomu, že celá zadávací dokumentace včetně příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele,
doporučuje zadavatel účastníkům sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky
na profilu zadavatele, zejména s ohledem na případné vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že nabídka, která nebude obsahovat podepsanou smlouvu,
a nebude obsahovat všechny její náležitosti, je nabídkou, která nesplňuje požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách s důsledky stanovenými v § 48 zákona.
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Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 2A - Krycí list nabídky
Příloha č. 2B- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2C - Návrh textu Kupní smlouvy včetně přílohy
Příloha č. 2D - Rozpočet
Příloha č. 2E - Bodové hodnocení necenových subkritérií
Příloha č. 2F - Protokol o zkoušce

V Letovicích dne 18.5.2020

..........................................
MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka

Digitálně
MUDr.
podepsal MUDr.
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