Nemocnice následné péče
Moravská Třebová
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávka 20 ks nemocničních polohovatelných lůžek pro následnou péči s
elektrickým pohonem a příslušenstvím (dle přílohy č.1)
Zadavatel:
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Sídlo:
Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová
Identifikační číslo: 00193895
PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadávací dokumentace je zpracována jako výzva k podání nabídek uchazečům.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací
podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných
dodatků k této zadávací dokumentaci.
1. Údaje o zadavateli a pověřené osobě:
Zadavatel:
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Sídlo: Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová,
IČ:
00193895
Zastoupený: MUDr. Aloisem Hlouškem, ředitelem (dále jen jako „zadavatel“)
Osoba pověřená zastoupením zadavatele:
p. Stanislav Pastýř, náměstek ředitele pro HTS
telefon: +420 461352252, 737633263
E-mail: nemocnice@mtr.cz
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka 20 ks nemocničních polohovatelných lůžek
pro následnou péči s elektrickým pohonem a příslušenstvím (matracemi, zábranami a
hrazdami) – specifikace v příloze č.1
3. Doba a místo plnění:
Dodavatel se zavazuje dodat předmět zakázky na adresu zadavatele s předáním na
stanicích LDN 1, 2 a 3 nejpozději do 25.5.2014
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeči prokáží splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a to
čestným prohlášením.
Dále uchazeči prokáží splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu
z obchodního rejstříku a to v prosté kopii, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být k
poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů;
Uchazeči prokáží splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu
významných zakázek za poslední 2 roky s uvedením jejich rozsahu a doby plnění dodávky
stejného rozsahu jako je tato, včetně telefonního čísla na tuto kontaktní osobu
objednatele, přičemž zadavatel si vyhrazuje právo u této kontaktní osoby objednatele
ověřit skutečnosti uvedené uchazečem.

5. Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.2.2014 ve 12 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
6. Způsob hodnocení nabídek:
Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska výše nabídkové ceny, technických
parametrů a užitných vlastností, délky záruky a úrovně poskytnutého pozáručního servisu.
7. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami - zadávací lhůta:
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
8. Zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění veřejné zakázky jako celku, a to jako cena
maximální, zahrnující veškeré náklady na splnění zakázky a udržení navrhnuté záruční
doby včetně případných povinných prohlídek a revizí, cena bude konečná, bude
zahrnovat veškeré náklady, včetně kompletace, dopravy na adresu zadavatele, uvedení
do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu dle § 22 zákona
č. 123/2000 Sb., atd. Uchazeč se zavazuje bezplatně zaškolit a následně dle potřeby
proškolovat vybrané zaměstnance, dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., k provádění BTK,
drobných servisních úkonů a k dodávce náhradních dílů k těmto servisním úkonům
potřebných.
Nabídková cena je tedy cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik
a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH. Nabídková cena
bude členěna jako celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.
9. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost dodávky, po splnění a převzetí dodávky, bude
platbou proti faktuře vystavené po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 30 dnů.
10. Označení, způsob zpracování a podání nabídky:
Uchazeči nabídku podají v písemné formě ve dvou vyhotoveních (originál + prostá
kopie) v řádně uzavřené neprůhledné obálce.
Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky a bude na ni uvedena
adresa uchazeče, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje
uchazečům, aby obálku s nabídkou označili slovem„NEOTVÍRAT“ a na uzávěru opatřili
razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou,
či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.
Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě)
do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí
této lhůty, zadavatel nebude hodnotit.
Nabídka musí být podepsána osobou k tomu oprávněnou.
Nabídka bude zejména obsahovat:
- vyplněný krycí list nabídky
- návrh na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky podle
podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, návrh na uzavření smlouvy musí být
podepsán osobou k tomu oprávněnou
- návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu

- popis předmětu zakázky v řazení dle technické specifikace s uvedením cen u
jednotlivých dodávaných pozic
- doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče, nebo jeho jménem (např. plná
moc,výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba,
která je sama uchazečem
- informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je
zmocněna k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně
- doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních, profesních a technických
předpokladů uchazeče požadované touto zadávací dokumentací;
- 3x tištěný návod k použití + CD s návodem(v českém jazyce), Prohlášení o shodě nebo
Certifikát výrobku
- další náležitosti, pokud to uchazeč požaduje za vhodné.
- nabídka bude zpracována v českém jazyce.
- stanovenou délku záruční doby (minimálně 24 měsíců)
- záruční list, prohlášení o shodě
- reference v ČR
- cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH.
11. Místo pro podání nabídky:
Nabídky na realizaci veřejné zakázky se podávají osobně v pokladně zadavatele, nebo u
pověřené osoby, na ul Svitavská 36, Moravská Třebová, PSČ 571 01 a to v pracovních
dnech od 7 do 14 hodin, nebo poštou do sídla zadavatele na adrese: Nemocnice následné
péče Moravská Třebová, Svitavská 25, PSČ 571 01,
Nabídky musí být zadavateli doručeny (nikoliv tedy jen podány k poštovní přepravě) do
konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí této lhůty,
zadavatel nebude posuzovat a hodnotit a oznámí tuto skutečnost dodavateli.
Nabídky musí být zpracovány v českém jazyce.
12. Uzavření smlouvy:
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou
kuzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení
zadavateli 4 ks úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy. Výzva k předložení
dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací
dokumentací bude vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána po rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, která
nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti
stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za
odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této
zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem v pořadí.
Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne
uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím
uchazečem v pořadí.
13. Další podmínky zadávacího řízení:
Pokud uchazeč podá nabídku, která neodpovídá požadavkům zadavatele obsaženým v
této zadávací dokumentaci nebo je v rozporu s právními předpisy, nebude taková nabídka
posuzována a hodnocena.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek
samostatně nebo společně s dalšími uchazeč, zadavatel všechny nabídky podané
takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění).
Zadavatel si vyhrazuje právo na předložení vzorků nabízeného plnění od uchazečů.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek tuto výzvu měnit,
doplnit, či upřesnit podmínky tohoto řízení, předmět zakázky rozšířit nebo zúžit, zakázku
zcela zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

V Moravské Třebové 20.12.2013

MUDr. Alois Hloušek
ředitel
Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Přílohy:
- Příloha č. 1 -Specifikace k zadávací dokumentaci

