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

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

zakázka malého rozsahu na dodávky

„INKONTINENČNÍ POMŮCKY“

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky inkontinenčních pomůcek. 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.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
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Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
00226912
CZ00226912
331 - Příspěvková organizace
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel
Denisa Urcová

1.

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka se vypisuje na období 12 měsíců
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka inkontinenčních pomůcek.
1. Plenkové kalhotky
Kód
velikost
01.001
Small (S)
01.002
Medium (M)
01.003
Large (L)
01.004
Extra large (XL)
2. Natahovací kalhotky
Kód
velikost
02.001
Medium (M)
02.002
Large (L)
02.003
Extra large (XL)
3. Elastické fixační kalhotky
Kód
velikost
03.001
Medium (M)
03.002
Large (L)
03.003
Extra large (XL)
4. Obdélníkové vložky
Kód
velikost v cm
04.001
20x60
5. Anatomicky tvarované inkontinenční vložky
Kód
velikost
05.001
mini
05.002
normal

MJ
ks
ks
ks
ks

spotřeba 12 měsíců

MJ
ks
ks
ks

spotřeba 12 měsíců

MJ
ks
ks
ks

spotřeba 12 měsíců

MJ
ks

spotřeba 12 měsíců
1 600

MJ
ks
ks

spotřeba 12 měsíců
1 620
3 880

120
10 200
54 810
4 410

140
2 570
120

100
2 200
1 800

Bližší specifikace:
1. Plenkové kalhotky
Kód
velikost
01.001
Small (S)
01.002
Medium (M)
01.003
Large (L)
01.004
Extra large (XL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

obvod boků v cm*
60-90
90-120
120-150
150 a více

minimální savost v ml
1 400
1 890
2 200
2 500

zalepovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití na noc a den
výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
bez latexu (nealergické)
neparfémované
výrobky musí být z prodyšného materiálu
vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit
výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po
okrajích)
výrobky musí obsahovat minimálně 4 lepicí pásky na suchý zip pro opětovné nalepení a
odlepení kdekoli na přední straně plenky
výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent
superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát
výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu
výrobky musí obsahovat indikátor stavu pleny – vlhkosti (naplnění pleny)
barevné rozlišení výrobků
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2. Natahovací kalhotky
Kód
velikost
02.001
Medium (M)
02.002
Large (L)
02.003
Extra large (XL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

minimální savost v ml
1 660
1 960
2 140

natahovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití pro mobilní pacienty
výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
bez latexu (nealergické)
neparfémované
výrobky musí být z prodyšného materiálu
vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit
výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po
okrajích)
výrobek musí být v horní části z pružného materiálu, díky kterému se jednoduše navléká
a přizpůsobí se tělu pacienta (např. elastické gumičky po stranách)
výrobek lze po použití jednoduše sejmout z těla pacienta roztržením bočních švů
výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent
superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát
výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu
výrobky musí obsahovat indikátor stavu pleny – vlhkosti (naplnění pleny)
barevné rozlišení výrobků

3. Elastické fixační kalhotky
Kód
velikost
03.001
Medium (M)
03.002
Large (L)
03.003
Extra large (XL)
•
•
•
•
•

obvod boků v cm*
80-120
100-150
130-170

obvod pasu v cm *
60-100
80-120
100-160

elastické síťované kalhotky k bezpečné fixaci inkontinenčních vložek a vložných plen
výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
bez latexu (nealergické)
neparfémované
z příjemného měkkého materiálu, který se nedrolí, neslepuje atd.
dostatečně pružný materiál, který lze opakovaně použít – drží tvar při opětovné výměně
vložky/vložné pleny

*zadavatel akceptuje toleranci +/- 10%

4. Obdélníkové vložky
Kód
velikost v cm
minimální savost v ml
04.001 20x60
700
• vložky pro použití s fixačními kalhotkami, pro dospělé
• výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
• bez latexu (nealergické)
• neparfémované
• výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny
• výrobky musí být z prodyšného materiálu
• vnitřek vložky se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit
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5. Anatomicky tvarované inkontinenční vložky
Kód
velikost
minimální savost v ml
05.001 mini
366
05.002 normal
610
• výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
• bez latexu (nealergické)
• neparfémované
• výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny
• výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo vložku (bariéry po okrajích)
• výrobky musí být z prodyšného materiálu
• výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent
• superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát
• výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu
• výrobky musí obsahovat indikátor stavu vložky – vlhkosti (naplnění vložky)
• vnitřek vložky se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit
• výrobek musí mít lepící vrstvu

2.

Zadávací podmínky

2.1. Informace k zadávací dokumentaci
Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro
podání nabídek emailem na adresu urcova.denisa@nemkyj.cz.

2.2. Hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ke dni zahájení zadávacího řízení na
základě průzkumu trhu a činí 740 000,- Kč bez DPH.

2.3. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být uvedena za MJ v Kč bez DPH. Nabídková cena je cena nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, musí obsahovat veškeré náklady
spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, včetně dopravních, pojišťovacích, bankovních,
celních, daňových a ostatních poplatků.
V případě jiného balení, než je stanovena MJ je nutné cenu přepočítat na požadované balení dle
zadání a pomocí chatu v aukční síni zaslat informaci o velikosti balení.

2.4. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě
daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost bude stanovena dle volitelných podmínek v aukční
síni.
Fakturace bude prováděna dle skutečně dodaného zboží, uvedené celkové množství je pouze
předpokládaný roční obrat. Podkladem pro fakturaci bude dodací list.
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Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této
měně.
Ceny budou stanoveny jako nejvýše přípustné. Pokud dojde v průběhu trvání kupní smlouvy
na trhu ke snížení cen (včetně akčních nabídek) zboží, je dodavatel povinen ode dne snížení
ceny účtovat zadavateli zboží za tyto snížené ceny. Zvýšení cen zboží je možné pouze pokud
dojde k takové změně právních předpisů, která bude mít přímý vliv na zvýšení cen zboží.

2.5. Plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je ústavní lékárna Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace,
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov.
Dodávky zboží budou probíhat na základě telefonické nebo emailové objednávky do 5
pracovních dnů s doložením dodacího listu.
Exspirace dodávaného zboží minimálně 6 měsíců ode dne dodání zboží.
Dodávky zboží budou zahájeny po podpisu rámcové kupní smlouvy uzavřené na období 12
měsíců se sjednanou 3 měsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 1. dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2.6. Termín on-line výběrového řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu bude mít formu on-line výběrového řízení přes aukční portál
proebiz.com.
Přihlášky jsou k vyzvednutí na adrese urcova.denisa@nemkyj.cz
Termín aukčního kola: 30.09.2021 v 9:30:00 hod.

3. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a obsahovat:
•
•

návrh podepsané kupní smlouvy dle vzoru v příloze č. 1
doklady k prokázání kvalifikace – viz bod č. 4 zadávací dokumentace
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4. Doklady k prokázání kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doložením:
a) profesní způsobilosti v rozsahu §77 ZZVZ, tzn. výpisu z obchodního rejstříku (stejnopis
nebo prostá kopie), ne starší než 90 dnů
b) certifikát k savosti inkontinenčních pomůcek z nezávislé laboratoře,
c) v případě, že se na zboží vztahuje ohlašovací povinnost, účastník předloží doklad ke
Zboží prokazující splnění této povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o
zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, v platném znění,
d) čestné prohlášení, že zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jejich
uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů (v
případě, že nabízené zboží je zdravotnickým prostředkem),
e) příbalové letáky ke spotřebnímu materiálu,
f) čestné prohlášení ke spotřebnímu materiálu pro použití v nemocničním provozu
Doklady k prokázání kvalifikace budou vloženy formou příloh přes aukční síň nejpozději do
30.09.2021 do 9:00:00 hod.

5. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Zadavatel provede výběr nejvhodnější nabídky po posouzení ceny, kvality zboží na základě
předloženého vzorku. K předložení vzorku budou případně vyzváni vybraní uchazeči po
skončení aukce. Zadavatel nehradí náklady na dodání vzorků a vyhrazuje si právo následně si
vzorky ponechat.
Volitelnou podmínkou byla stanovena délka splatnosti faktur ve dnech. Vyplnění volitelných
podmínek je povinné pro všechny účastníky tohoto řízení.
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6. Ostatní ujednání
6.1. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny
nabídky nebo zadání zakázky zrušit.
6.2. Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
6.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat pravdivost údajů uvedených uchazečem v nabídce,
zvláště údajů, které jsou součástí hodnotících kritérií.
6.4. 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.
6.5. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z výběrového řízení účastníka, který v nabídce uvedl
nepravdivé údaje.
6.6. Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, a to na adrese
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html

7. Variantní nabídky, dílčí plnění
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel připouští možnost dílčího plnění.
podepsal
Ing. Mgr. Digitálně
Ing. Mgr. Lubomír
Wenzl
Lubomír
Datum: 2021.09.13
Wenzl
15:15:26 +02'00'
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel

V Kyjově dne 13.09.2021

Přílohy:
1. Návrh kupní smlouvy
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