Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Enteroskopické kapsle 2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Enteroskopické kapsle 2015

Lhůta pro podání nabídek:

29.6.2015, do 9.00 h

Zodpovědná osoba:

Ivana Komárková
+420 377 103 585
komarkova@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: Enteroskopické kapsle 2015. (dále jen: „nákup“).
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel

Zastoupený

Kontaktní
údaje

Název

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo

Edvarda Beneše 1128/13,
Plzeň 305 99

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.,
ředitel
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 enteroskopických kapslí včetně poskytnutí veškerého příslušenství,
zápůjčky snímacího zařízení, stacionární pracovní stanice (PC) a přenosné pracovní stanice (notebook),
tiskárny a příslušného softwaru.

2.1. Rozdělení zakázky
Zadavatel nerozdělil zakázku na skupiny. Zadavatel připouští pouze celkové plnění předmětu veřejné
zakázky, uchazeči mohou tedy podávat nabídky pouze na celou zakázku. Zadavatel si vyhrazuje právo
hodnotit u dané nabídky pouze kompletně nabídnutou zakázku.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky
Nabízené materiály musí splňovat obecné technické specifikace a požadavky uvedené níže.
Enteroskopickou kapslí se chápe endoskopické snímací zařízení, sloužící k vyšetření zejména
sliznice kliček tenkého střeva. Kapsle velikosti větší lékové tablety musí volně přirozenou pasáží procházet
zažívacím traktem a průběžně snímkovat lumen zažívací trubice. Získané snímky jsou bezdrátově
přenášeny do snímacího zařízení na těle pacienta a odtud jsou přenášeny / staženy do pracovní stanice.
Speciální software pak musí umožnit prohlédnutí záznamu v různých sofistikovaných režimech. Dále je
požadován export vybraných snímků či videosekvencí do KIS zadavatele (WinMedicalc).
Základní minimální technické parametry
 minimální doba provozu kapsle alespoň 8 hod bez ovlivnění barevnosti snímků
 úhel snímání minimálně 145 stupňů
 velikost kapsle (průměr x délka) - 10 x 24 mm, s tolerancí parametrů kapsle (průměr,
délka) +/- 10%
 frekvence snímkování min 2 snímky za sekundu

2.3. Další požadavky
Jako součást dodávky endoskopických kapslí zadavatel požaduje bezplatné poskytnutí veškerého
příslušenství, snímacího zařízení, pracovní stanice a příslušného vyhodnocovacího softwaru, včetně
bezplatného obnovování softwaru, bezplatný servis a zaškolení při zavádění nové techniky s příslušnými
návody (v českém jazyce). Návrh smlouvy o výpůjčce související techniky 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.
Předmětem nabídky může být pouze materiál, který je uveden v platném číselníku VZP. V případě uvedení
neplatného kódu VZP (ZUM) si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit danou část nabízených materiálů z
hodnocení.
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3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 600.000,- Kč bez DPH za 2 roky.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:

26.7.2015

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:

26.7.2017

Místo plnění

sklad oddělení SZM, FN Plzeň
Alej Svobody 80, 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

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.

5.3. Technické kvalifikační předpoklady
1) seznamem minimálně pěti odběratelů, kterým uskutečnil uchazeč za posledních 3 roky dodávky
materiálů, které jsou předmětem veřejné zakázky v rozsahu alespoň 10 kusů ročně, s uvedením
jejich rozsahu a doby plnění. Tuto skutečnost současně doloží osvědčením objednatele ve smyslu §
56 odst. 1) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
2) popisem a obrazovou dokumentací veškerého zboží určeného k dodání (prospekty)
3) platnými prohlášeními o shodě nabízeného zboží, vydanými dle legislativy evropské či národní
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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 kvalitativních předpokladů (odstavec 5.3., této výzvy)
e) Nabídková cena v členění dle části 9 této výzvy.
f)

Popis technické specifikace nabízeného zboží

g) Platná prohlášení o shodě nabízeného zboží nabízeného zboží, vydanými dle legislativy
evropské či národní
h) Návrh kupní smlouvy podepsaný uchazečem dle vzorové kupní smlouvy, která je přílohou této
výzvy.
i)

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 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
Zadavatel si vyhrazuje právo hodnotit danou nabídku pouze kompletně.
Nabídková cena (váha 90%)
Nabídková cena bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k
hodnocené nabídce. Předmětem hodnocení bude cena uvedená uchazečem v poli „Celková cena včetně
DPH za předpokládané roční množství kusů“ tabulky určené pro vyplnění cenové nabídky (viz příloha).
Kvalitativní úroveň – úhel snímání kapsle (váha 5%)
Toto dílčí kritérium bude hodnoceno jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne poměrem hodnoty nabídky k nejvhodnější nabídce a násobku
100. Předmětem hodnocení bude parametr uvedený uchazečem v poli „Úhel snímání“ tabulky určené pro
vyplnění cenové nabídky (viz příloha).
Minimální přípustná hodnota je stanovena na 145 stupňů.
Kvalitativní úroveň – doba provozu kapsle (váha 5%)
Toto dílčí kritérium bude hodnoceno jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne poměrem hodnoty nabídky k nejvhodnější nabídce a násobku
100. Předmětem hodnocení bude parametr uvedený uchazečem v poli „Doba provozu kapsle“ tabulky
určené pro vyplnění cenové nabídky (viz příloha).
Minimální přípustná hodnota je stanovena na 8 hodin.

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Strana 4 (celkem 8)

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Enteroskopické kapsle 2015

Celkové hodnocení nabídek
Celkové hodnocení bodovací metodou bude provedeno v rámci e-aukce tak, že bude předem
vložena vážená bodová hodnota kriterií "kvalitativní úroveň" (úhel snímání a doba provozu kapsle) a k ní
bude přičtena aukcí získaná vážená bodová hodnota kriteria "nabídková cena". Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek
tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty.
Jako prostředek pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce (dále „e-aukce“).
Předmětem elektronické aukce bude hodnotící kritérium „nabídková cena“.
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.
V e-aukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 0,1 % a dále
maximální rozdíl cenových podání ve výši 50%. Údaje k minimálnímu rozdílu při podání nových aukčních
hodnot se vztahují k aktuální nabídce uchazeče, údaje k maximálnímu rozdílu podání nových aukčních
hodnot se vztahují k nejnižší nabídce v aukční síni.
Jako vstupní aukční hodnoty musí uchazeč podat cenu odpovídající nabídkové ceně.
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 pořídit. Certifikát vystavuje např. První certifikační autorita, a.s. nebo Certifikační autorita
PostSignum QCA (Česká pošta).
Informace k získání kvalifikovaného certifikátu jsou dostupné na internetových adresách:
http://www.ica.cz nebo http://qca.postsignum.cz/.
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 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 případě výskytu nepředvídatelných okolností, které nezpůsobil zadavatel, a které měly za následek
ovlivnění dalšího průběhu elektronické aukce, si zadavatel vyhrazuje právo v odůvodněných případech
elektronickou aukci opakovat.

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého vzoru v příloze č.1.

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.
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11. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena 29.6.2015, 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 60 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
oddělením nákupu a distribuce SZM do maximálně 5 dní od data objednání, u mimořádných objednávek
maximálně 24 hodin od data objednání. Doba použitelnosti při převzetí zboží musí být minimálně 12 měsíců.
V případě, že dojde na trhu ke snížení cen, nebo dojde-li ke změně ceny uvedených výrobků v souvislosti
se změnou úhrady ze strany zdravotní pojišťovny, je uchazeč (prodávající) povinen provést snížení cen na
srovnatelnou úroveň.
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, že prodávající nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,01% z ceny z nedodaného zboží za každý den prodlení.
V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z
prodlení ve výši 0,01% z celkové nezaplacené částky za každý 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.).
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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

V Plzni dne 17.6.2015
……………………………..
Bc. Jana Kokrdová
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