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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

Dodávky spotřebního materiálu pro automatickou izolaci 
nukleových kyselin z biologického materiálu 

 

Lhůta pro podání nabídek: 11.12.2014, do 9.00 h Zodpovědná osoba: 

Mgr. Alena Dvořáková 

+420 377 402 056 

dvorakovaal@fnplzen.cz 

 

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu: Dodávky spotřebního materiálu pro automatickou izolaci nukleových kyselin z biologického 
materiálu (dále jen: „nákup“). 
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele 

Zadavatel 

Název  Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo  
Edvarda Beneše 1128/13 
305 99 Plzeň 

Zastoupený MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel  

Kontaktní 
údaje 

Kontaktní osoba pro dotazy  Bc. Jana Kokrdová     

Telefon  +420 377 402 041 

E-mail  kokrdovaj@fnplzen.cz 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro automatickou izolaci nukleových kyselin 
z biologického materiálu (krev, sputum, likvor, bakteriální kultury) s podmínkou bezplatného zapůjčení 
přístroje – izolátoru nukleových kyselin  - po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků 
ukončeného zadávacího řízení pro Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Plzeň.  

Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z hodnocení nabídky, ve 
kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky. 

2.1. Dodávky spotřebního materiálu k automatizované izolaci nukleových kyselin 

Dodávky musí obsahovat veškerý spotřební materiál potřebný k vyšetření – automatická izolace 
nukleových kyselin z biologického materiálu. Spotřebním materiálem se rozumí veškeré provozní roztoky, 
kontrolní a kalibrační materiál 

Předpokládaný počet vyšetření 3600/rok. 

2.2. Přístroj k automatizované izolaci nukleových kyselin z biologického materiálu 

Jako součást dodávky spotřebního materiálu pro automatickou izolaci nukleových kyselin zadavatel 
požaduje bezplatné poskytnutí přístroje – izolátoru nukleových kyselin, bezplatný servis a zaškolení při 
zavádění nové techniky s příslušnými návody (v českém jazyce). Návrh smlouvy o výpůjčce přístroje musí 
být součástí nabídky. Podmínky výpůjčky jsou zakotveny v přiložené vzorové Smlouvě o výpůjčce, která 
slouží jako závazný vzor pro uchazečem předkládaný návrh Smlouvy o výpůjčce. 

Dále se uchazeč v návrhu smlouvy zaváže v případě poruchy předmětu zápůjčky k jeho uvedení do 
provozu nejpozději do 48 hodin od nahlášení poruchy. V případě, že nebude oprava provedena v tomto 
časovém limitu, uchazeč zapůjčí zadavateli po dobu opravy náhradní přístroj odpovídající kvality, ke kterému 
bude vystaven protokol o instalaci. Na tento náhradní přístroj se vztahují stejné podmínky vyplývající 
z výpůjční smlouvy jako na přístroj původní. 

Ovládací software včetně PC (notebooku) bude součástí dodávky (výpůjčky) 

Zadavatel požaduje poskytnutí kompletního „know-how“ pro plné uvedení systému do rutinního provozu a 
úhradu nákladů nutných pro zajištění validace a verifikace celého procesu před uvedením do rutinního 
provozu (připojení a přenos dat do informačních systémů, spotřeba vyšetřovacích souprav a kompenzace za 
znehodnocené reagenční roztoky a diagnostika). Pokud se nepodaří proces validace a verifikace po dobu 
zkušebního ověřovacího provozu uspokojivě zrealizovat a udržovat nebo pokud dosažené výsledky 
zkoušek interní nebo externí kontroly kvality nebudou vyhovovat, vyhrazuje si zadavatel právo na odstoupení 
od již uzavřených smluv bez jakýchkoliv sankcí. 

  

mailto:kokrdovaj@fnplzen.cz
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Požadované vlastnosti a parametry přístroje: 

 plně automatický 

 schopný izolovat DNA i RNA z různých klinických materiálů (krev, sputum, výpotek, likvor atp.) a 
z bakteriálních kultur  v kvalitě vhodné pro většinu PCR reakcí (end-point PCR, real-time PCR), 

 použitelnýi bez destiček (se zkumavkami) 

 izolace minimálně deset vzorků najednou 

 izolace minimálně patnáct vzorků do jedné hodiny 

 variabilní množství vzorků v jednom izolačním běhu 

 automatická dekontaminace vnitřního prostoru zařízení (např. UV zářič) 
 

 reprodukovatelnost izolace  

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.800.000,- Kč bez DPH/ za 4 roky zakázky. 
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4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 1.1.2015 

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: 31.12.2019 

Místo plnění Ústav mikrobiologie FN Plzeň 

5. Způsob prokázání kvalifikace 

Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k 
prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Nabídka bude podepsána statutárním 
orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění 
této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek 
posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, včetně odpovídajících 
živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti, 

c) splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 5.3. této výzvy. 

5.1. Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 
zákona. Dodavatel prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. 

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 
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5.3. Technické kvalifikační předpoklady 

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením: 

a) seznamu
1)

 alespoň 1 zakázky na dodávku přístrojového vybavení podobného charakteru, 
realizované v posledních třech letech 

 

Za zakázku podobného charakteru zadavatel považuje dodávku: 

 nejlépe přímo druhově, typově a modelově shodného věcného plnění 

 případně oborově shodného věcného plnění, tj. věcného plnění se stejným určením a 
použitím  

 jednorázovou, vztaženou k jednomu dodavateli 

 ve finančním objemu alespoň 250 tis. Kč bez DPH. 

nebo 

 

b) seznamu
1)

 alespoň 1 zakázky na dodávky spotřebního materiálu podobného charakteru, 
realizované v posledních třech letech.  

 

Za zakázku podobného charakteru zadavatel považuje: 

 dodávky spotřebního materiálu pro automatickou izolaci nukleových kyselin, vztažené k 
jednomu dodavateli, nejlépe přímo druhově shodného věcného plnění (případně oborově 
shodného věcného plnění, tj. věcného plnění s obdobným určením a použitím), ve 
finančním objemu alespoň 250 tis. Kč bez DPH/rok. 

 
1)

 Seznamy ve formě tabulky musí obsahovat následující údaje: 

a) název objednatele včetně kontaktních údajů; 

b) hodnota zakázky; 

c) název zakázky; 

d) počet kusů a specifikace věcného plnění; 

e) doba a místo provedení zakázky. 
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6. Požadovaná struktura nabídky 

Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků: 

a) Identifikační údaje uchazeče. 

b) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, čestným prohlášením. 
(odstavec 5. 1., této výzvy) 

c) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písmene a) a b) zákona. 
(odstavec 5. 2., této výzvy) 

d) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle této výzvy. 

 (odstavec 5. 3., této výzvy) 

e) Nabídková cena v členění dle části 9 této výzvy. 

f) Popis a technické specifikace nabízeného zboží. 

g) Platná prohlášení o shodě nabízeného zboží (dle legislativy EU či národní). 

h) Návrh kupní smlouvy podepsaný uchazečem dle vzorové kupní smlouvy, která je přílohou této 
výzvy. 

i) Návrh smlouvy o výpůjčce podepsaný uchazečem dle vzorové smlouvy o výpůjčce, která je 
přílohou této výzvy. 

j) Další dokumenty dle uvážení uchazeče. 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Každý uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena na emailovou adresu kontaktní osoby, která 
je uvedena v základních identifikačních údajích Zadavatele. Zadavatel doručí dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti o dodatečné informace. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel 
současně všem zájemcům, kteří byli osloveni výzvou nebo kterým byla výzva poskytnuta. Zároveň Zadavatel 
uveřejní dodatečné informace a odpovědi na dotazy na svých webových stránkách. 

8. Hodnocení nabídek 

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková výše nabídkové ceny. Jako 
prostředek pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce (dále „e-aukce“). Předmětem 
elektronické aukce bude hodnotící kritérium „celková nabídková cena za roční počet vyšetření (3600 ks) 
v Kč včetně DPH (kity+další nutný spotřební materiál)“. 

Zadavatel si vyhrazuje právo po elektronické aukci opětovně posoudit nabídkové ceny v souvislosti 
s institutem mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky, zadavatel nabídku vyřadí. Zadavatel následně adekvátně upraví pořadí nabídek v kritériu výše 
nabídkové ceny. 

V souladu s § 97 odst. 2 zákona, budou k účasti v e-aukci a k podání nových aukčních hodnot, 
vyzváni ti uchazeči, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni ze zadávacího řízení, a to 
zasláním elektronické výzvy k účasti. 

Výzva k účasti bude zaslána elektronickými prostředky. Součásti výzvy k účasti budou dle § 96 odst. 
4 písmena c) informace, které budou uchazeči poskytnuty v průběhu e-aukce a písmena d) informace, které 
se týkají postupu při e-aukci. 

Pro účast v e-aukci nepotřebuje uchazeč do svého počítače instalovat aukční program/software 
(dále také sw). Přístup do e-akce je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. 

Uchazeč musí vlastnit platný kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát), jež splňuje požadavky zákona 
č. 227/2000 Sb. V případě, že uchazeč nevlastní platný kvalifikovaný certifikát, pro účast v e-aukci si jej musí 
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pořídit. Certifikát vystavuje např. První certifikační autorita, a.s. nebo Certifikační autorita PostSignum QCA 
(Česká pošta). 

V případě rovnosti podaných nabídkových cen u více uchazečů bude jako nejvhodnější vybrána nabídka, 
která byla podána jako první. Jestliže je jako prostředek pro hodnocení nabídek uchazečů použita 
elektronická aukce, u které není systémem znemožněno zadání shodných nabídkových cen nebo takových 
nabídkových cen, které by vedly ke shodnému výpočtu hodnotícího kritéria (o této skutečnosti jsou účastníci 
aukce informování ve výzvě k účasti v aukci), rozhoduje o umístění dřívější čas zadání shodné konečné 
ceny nebo takové ceny, která by vedla ke shodnému výpočtu hodnotícího kritéria. 

V průběhu posuzování a hodnocení nabídek může hodnotící komise vznést požadavek na případné 
předvedení nabízeného přístroje na referenčním pracovišti uchazeče nebo bezplatné zapůjčení 1ks přístroje 
pro zkušební provoz, které uchazeč musí zajistit ve lhůtě do 14 dní od vyzvání Zadavatelem. Maximální 
délka zapůjčení přístroje pro zkušební provoz činí 14 dní ode dne vypůjčení.  Zapůjčením přístroje nevzniká 
uchazeči nárok na uzavření kupní smlouvy. 

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Cena bude uvedena jako cena bez DPH, částka DPH a cena s DPH. Nabídková cena bude uvedena dle 
vzoru uvedeného v příloze č.1 této výzvy - Vzor pro zpracování nabídkové ceny. 

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu veřejné zakázky dle 
bodu 2. této výzvy. 

10. Variantní nabídky 

Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze 
zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek či variantní nabídku. 

11. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena na 11.12.2014, do 9.00 hod. Uvedeným termínem 
se rozumí doručení na adresu uvedenou v bodě 14. této výzvy. 

12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázání, činí 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po 
skončení lhůty pro podání nabídek. 

13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky 

Nabídka zájemce bude zpracována v písemné formě v českém jazyce (v jednom originálním vyhotovení) 
v rozsahu této výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka bude předána 
v tištěné formě a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy pevným sešitím. 

Uchazeči podají nabídku v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném: 

 názvem zakázky a  

 nápisem „NEOTEVÍRAT“. 

Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou nabídku 
zaslat doporučeně. 

14. Způsob a místo pro podání nabídek 

Nabídku zájemce může poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Inspekční odbor, alej 
Svobody 80, 304 60 Plzeň, nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech, pondělí až pátek, od 
7:00 do 15:00 hodin, tak aby byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání uvedené v bodě 
11. této výzvy. Osobní předání je vhodné předem telefonicky dohodnout s přijímající osobou p. Gabrielou 
Maškovou, tel. 377 103 663. 
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15. Obchodní podmínky 

Prodávající vystaví kupujícímu v den dodání zboží na každou dílčí dodávku daňový doklad (fakturu). 

Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od data jejich vystavení. 

Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky odeslané 
Obchodně lékárenským odborem FN Plzeň do maximálně 5 dní od data objednání, u mimořádných 
objednávek maximálně 48 hodin od data objednání. 

Účetní doklady (typu faktur) musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve 
lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

V případě nedodržení termínů plnění dle této výzvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,01% z celkové, smluvní ceny, včetně DPH. Smluvní pokuta bude vyčíslena za každý započatý den 
prodlení. 

V případě prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení vy výši 
0,01% z fakturované ceny za každý započatý den prodlení.  

Výše uvedené obchodní podmínky jsou zakotveny v přiložené vzorové kupní smlouvě, která slouží jako 
závazný vzor pro uchazečem předkládaný návrh kupní smlouvy.  

Zájemce souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, 
podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, atd.). 

16. Práva Zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje: 

a) odmítnout všechny předložené nabídky; 

b) zrušit zadávací řízení; 

c) nevracet podané nabídky; 

d) upřesnit podmínky zakázky; 

e) právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti 
deklarované uchazečem v jeho nabídce; 

f) vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě; 

g) vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené uchazečem v 
nabídce; 

h) uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem; 

i) výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo 
jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění; 

j) uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži. 

17. Přílohy 

1. Vzor pro zpracování nabídkové ceny 
2. Vzorová kupní smlouva 
3. Vzorová výpůjční smlouva 
 
 

V Plzni dne 18.11.2014  

…………………………….. 

Bc. Jana Kokrdová 
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Příloha č.1 - Vzor pro zpracování nabídkové ceny 

 

 
Nabízený 
materiál 

Katalogové/objednací 
číslo 

Cena za 1 vyšetření bez DPH 
Sazba 
DPH 

Cena za jedno 
vyšetření vč. 

DPH 

Kompletní kit pro izolaci DNA 
z různých biol. materiálů (krev, 
sputum, moč, stěry, stolice, bakt. 
Kultury) 

  

   

Další nutný spotřební materiál 
k přípravě vzorku před vlastní 
izolací 

  

   

Celková nabídková cena za roční 
počet vyšetření, tj. 3600 ks včetně 
DPH (kity+další nutný spotřební 
materiál) 

  

 

 

POZN: Uvést velikost balení, expirace, možnost provádět izolace jednotlivě. 

                                    …………………………..…….. 

                                        jméno a podpis uchazeče 


