Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Koncová telefonní zařízení pro ústřednu ve FN Plzeň

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Koncová telefonní zařízení pro ústřednu ve FN Plzeň

Lhůta pro podání nabídek:

13.4.2011 do 9.00 hod.

Zodpovědná
osoba:

Ing. František Řeřicha
+420 377 402 500
rericha@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: Koncová telefonní zařízení pro ústřednu ve FN Plzeň
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele
Zadavatel
Zastoupený
Kontaktní
údaje

Název

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo

Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99

Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka
Kontaktní osoba

Ing. František Řeřicha

Telefon

+420 377 402 500

E-mail

rericha@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky jsou dodávky koncových telefonních zařízení pro telefonní ústředny ve FN Plzeň, tj. jak
v areálu Bory, tak Lochotín v počtech dle tabulky v bodě 8. této výzvy. Všechna zařízení musí být
kompatibilní se stávající telefonní ústřednou AVAYA DEFINITY.
1/ FAX na kancelářský papír s laserovým tiskem - (kompatibilní se stávající pobočkovou telefonní
ústřednou AVAYA DEFINITY). Povinné vybavení přístroje:
• Stolní faximilní přístroj s černobílou laserovou technologií tisku
• Tisk ze zásobníku na běžný kancelářský papír A4
• Možnost kopírování jednotlivých listů
• Připojení k analogové telefonní lince pobočkové ústředny
• Výstup na vedlejší telefonní přístroj
• Sluchátko + hlasitá souprava
• Napájení 230V AC
• Zobrazení čísla volajícího na displeji přístroje – funkce CLIP
• Zkrácené volby, příjem faxu do paměti pokud dojde papír
• Výběr mezi automatickým a manuálním příjmem faxu
• Možnost použití faxu jako telefonu
• Návod a uživatelské menu v českém jazyce
• Parametry, četnost výměny provozních náplní, životnost výměnných dílů
- V ceně přístroje bude zahrnuta dodávka na konkrétní místo určení, instalace přístroje včetně
přívodního kabelu dlouhého dle konkrétní potřeby, zaškolení obsluhy
- Uveďte cenu provozních náplní a výměnných dílů
- Běžná dodávka přístrojů do 24 hodin od objednání (nad 10 ks přístrojů do 3 dnů)
- V případě poruchy v záruční době zajistí dodavatel /v rámci ceny původní dodávky/ plnohodnotnou
náhradu z vlastních zdrojů včetně výměny na konkrétním místě instalace do druhého dne od
nahlášení
- U faxových přístrojů bude dodavatelem zajištěna /v rámci ceny původní dodávky/ podpora obsluhy,
odstraňování závad a výměna náplní
2/ Digitální telefonní přístroj (šňůrový, dvoudrátový, stolní)
- kompatibilní se stávající pobočkovou telefonní ústřednou AVAYA DEFINITY.
Povinné vybavení přístroje:
• robustní provedení, vhodné do náročného provozu ve zdravotnickém zařízení
• instalace na stůl i na svislou stěnu,
• veškeré ovládací prvky umístěné na základně
• výklopný displej
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-

• optická i akustická signalizace vyzvánění,
• indikace zprávy ve schránce hlasové pošty
• regulace hlasitosti vyzvánění
• regulace hlasitosti sluchátka
• regulace hlasitosti reproduktoru
• vypnutí mikrofonu s optickou signalizací
• hlasitá souprava – poslech i hovor se zavěšeným sluchátkem
• opakování posledně volaného čísla
• konference, přidržení hovoru
• nejméně osm volně programovatelných tlačítek s indikací
• výměnná kroucená šňůra opatřená konektory
• přívodní šňůra v délce dle konkrétního místa instalace
• všechny šňůry budou opatřeny standardními konektory RJ11 a RJ12, případně RJ45
• návod v českém jazyce, prohlášení o shodě
V ceně přístroje bude zahrnuta: dodávka na konkrétní místo určení, instalace přístroje včetně
přívodního kabelu dlouhého dle konkrétní potřeby, zaškolení obsluhy
Běžná dodávka přístrojů do 24 hodin od objednání (nad 10 ks přístrojů do 3 dnů)
V případě poruchy v záruční době zajistí dodavatel /v rámci ceny původní dodávky/ plnohodnotnou
náhradu z vlastních zdrojů včetně výměny na konkrétním místě instalace do druhého dne od
nahlášení

3/ Analogový telefonní přístroj (šňůrový, stolní, bez displeje)
- kompatibilní se stávající pobočkovou telefonní ústřednou AVAYA DEFINITY.
Povinné vybavení přístroje:
• robustní provedení, vhodné do náročného provozu ve zdravotnickém zařízení
• instalace na stůl i na svislou stěnu,
• veškeré ovládací prvky umístěné na základně - mimo sluchátko
• tónová volba,
• optická i akustická signalizace vyzvánění,
• indikace zprávy ve schránce hlasové pošty
• regulace hlasitosti vyzvánění s možností vypnutí,
• opakování posledně volaného čísla
• FLASH pro krátkodobé přerušení linky
• MUTE s optickou indikací vypnutého mikrofonu
• výměnná kroucená šňůra opatřená standardními konektory
• výměnná přívodní šňůra v délce dle konkrétního místa instalace
• všechny šňůry budou opatřeny standardními konektory RJ11 a RJ12, případně RJ45
• návod v českém jazyce, prohlášení o shodě
V ceně přístroje bude zahrnuta: dodávka na konkrétní místo určení, instalace přístroje včetně
přívodního kabelu dlouhého dle konkrétní potřeby, zaškolení obsluhy
- Běžná dodávka přístrojů do 24 hodin od objednání (nad 10 ks přístrojů do 3 dnů)
- V případě poruchy v záruční době zajistí dodavatel /v rámci ceny původní dodávky/ plnohodnotnou
náhradu z vlastních zdrojů včetně výměny na konkrétním místě instalace do druhého dne od
nahlášení
4a/ Bezdrátový analogový telefonní přístroj ( bez záznamníku)
- kompatibilní se stávající pobočkovou telefonní ústřednou AVAYA DEFINITY.
Povinné vybavení přístroje:
• bezdrátový přístroj standardu DECT,
• robustní provedení, vhodné do náročného provozu ve zdravotnickém zařízení
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

české uživatelské menu
funkce CLIP kompatibilní se stávající telefonní ústřednou
podsvícený maticový displej
tónová volba,
optická i akustická signalizace vyzvánění,
regulace hlasitosti vyzvánění s možností vypnutí,
hlasitý poslech
opakování posledně volaného čísla
FLASH pro krátkodobé přerušení linky
Interní telefonní seznam na nejméně 50 jmen
Výměnná přívodní šňůra v délce dle konkrétního místa instalace
šňůra budou opatřena standardními konektory RJ11, případně RJ45
návod v českém jazyce, prohlášení o shodě

V ceně přístroje bude zahrnuta: dodávka na konkrétní místo určení, instalace přístroje včetně
přívodního kabelu dlouhého dle konkrétní potřeby, zaškolení obsluhy
Běžná dodávka přístrojů do 24 hodin od objednání (nad 10 ks přístrojů do 3 dnů)
V případě poruchy v záruční době zajistí dodavatel /v rámci ceny původní dodávky/ plnohodnotnou
náhradu z vlastních zdrojů včetně výměny na konkrétním místě instalace do druhého dne od
nahlášení

4b/ Bezdrátový analogový telefonní přístroj - dvojče (dvě přenosné části s jednou společnou
základnou bez záznamníku) - kompatibilní se stávající pobočkovou telefonní ústřednou AVAYA
DEFINITY.
Povinné vybavení přístroje:
• bezdrátový přístroj standardu DECT,
• robustní provedení, vhodné do náročného provozu ve zdravotnickém zařízení
• české uživatelské menu
• dvě funkčně shodné přenosné části,
• každá přenosná část s vlastní nabíječkou
• jedna společná základna s připojením jedné analogové linky
• funkce CLIP kompatibilní se stávající telefonní ústřednou
• podsvícený maticový displej
• tónová volba,
• optická i akustická signalizace vyzvánění,
• regulace hlasitosti vyzvánění s možností vypnutí,
• hlasitý poslech
• opakování posledně volaného čísla
• FLASH pro krátkodobé přerušení linky
• Interní telefonní seznam na nejméně 50 jmen
• přívodní šňůra v délce dle konkrétního místa instalace
• šňůra budou opatřena standardními konektory RJ11, případně RJ45
• návod v českém jazyce, prohlášení o shodě
V ceně přístroje bude zahrnuta: dodávka na konkrétní místo určení, instalace přístroje včetně
přívodního kabelu dlouhého dle konkrétní potřeby, zaškolení obsluhy
- Běžná dodávka přístrojů do 24 hodin od objednání (nad 10 ks přístrojů do 3 dnů)
- V případě poruchy v záruční době zajistí dodavatel /v rámci ceny původní dodávky/ plnohodnotnou
náhradu z vlastních zdrojů včetně výměny na konkrétním místě instalace do druhého dne od
nahlášení.
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5/ Telefonní rameno - stojan pod telefon kloubový
Vybavení:
• robustní provedení, vhodné do náročného provozu ve zdravotnickém zařízení
• instalace na stůl svěrkou, bez vrtání stolu
• velikost nosné desky pro telefon nejméně 15x25 cm
• nosnost nejméně 2 kg
• jednoduché a pevné upevnění různých telefonních přístrojů k nosné desce
• držák sluchátka součástí nosné desky
• možnost otáčení o 360 stupňů
• nastavení výšky ve středu nosné desky v rozsahu nejméně 5-25 cm nad stolem
• nastavitelná vzdálenost středu nosné desky od osy otáčení – více než 50 cm
- V ceně stojanu bude zahrnuta: dodávka na konkrétní místo určení, instalace stojanu na desku stolu,
upevnění telefonního přístroje včetně přívodního kabelu, zaškolení obsluhy
- Běžná dodávka do 24 hodin od objednání (nad 10 ks do 3 dnů)
- V případě závady v záruční době zajistí dodavatel /v rámci ceny původní dodávky/ plnohodnotnou
náhradu z vlastních zdrojů včetně výměny na konkrétním místě instalace do druhého dne od
nahlášení

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.300.000,- Kč bez DPH (1.560.000,- Kč s DPH).

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění zakázky:

1.5.2011

Termín ukončení plnění zakázky:

30.4.2013

Místo plnění

Pracoviště v obou areálech 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. Čestná prohlášení musí být 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 uchazeče 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 ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona, resp. dále
upravených Zadavatelem
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, resp. dále upravených
Zadavatelem
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5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst.
1 zákona. Uchazeč prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení ve
smyslu § 62 odst. 2 zákona.

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, 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. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeče
předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti:
Výkaz celkového obratu uchazeče - uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením údajů o
celkovém obratu uchazeče ve výši min. 2 mil. Kč v každém účetním období zjištěného podle zvláštních
právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Jestliže uchazeč
vznikl později nebo prokazatelně zahájil svou činnost později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Uchazeč předloží shora
požadované údaje ve formě čestného prohlášení, přičemž toto nesmí byt učiněno s datem starším než je
datum oznámení této výzvy a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

5.4. Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu alespoň 2 významných dodávek
v minimální hodnotě 1 mil. Kč poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí byt:
a)

osvědčení vydané veřejným Zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
Zadavateli, nebo

b)

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
Zadavateli, nebo

c)

čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
Zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu b od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně,

Osvědčení bude obsahovat následující údaje:
- název objednatele včetně kontaktních údajů;
- hodnota zakázky;
- obsah zakázky;
- doba a místo realizace zakázky.

6. Předložení kvalifikačních předpokladů
Uchazeč 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)
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d) Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona.
(odstavec 5. 3., této výzvy)
e) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona. (odstavec 5. 4., této
výzvy)

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 zodpovědné osoby,
která je uvedena na titulní stráně této výzvy. Zadavatel uveřejní dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, případně související dokumenty a odpovědi na dotazy na svých webových stránkách,
nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti o dodatečné informace.

8. Hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je celková výše nabídkové ceny včetně DPH, která vznikne váženým
součtem cen jednotlivých položek dle níže uvedené tabulky. Hodnocena bude hodnota v posledním řádku
„celkem Kč“. Uchazeč je povinen nabídnout všechny poptávané položky, jinak nebude jeho nabídka
hodnocena.

předpokl
nákup1.xlsx

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Cena bude uvedena jako cena bez DPH, částka DPH a cena s DPH v členění dle přílohy 1. V 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 13.4.2011, 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
Uchazeči jsou nabídkami vázáni po celou dobu realizace zakázky, tedy v období 1.5.2011 - 30.4.2013.

13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky
Nabídkou se rozumí návrh obchodní smlouvy obsahující obchodní podmínky zadavatele dle bodu 15.
této výzvy, doplněný dalšími doklady požadovanými tímto zadáním. 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“
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Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou nabídku
zasílat doporučeně.

14. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídku zájemce může poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Útvar technicko-provozního
náměstka, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň, nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech,
pondělí až pátek, od 7:00 do 14:00 hodin paní Simoně Aubrechtové tak, aby byla zadavateli doručena
nejpozději do konce lhůty pro podání uvedeném v bodě 11. této výzvy.

15. Obchodní podmínky
1. Zadavatel bude vystavovat dílčí (kvantitativně i sortimentně) objednávky s číselným označením (toto
označení je uchazeč povinen uvádět na faktury). Zboží uchazeč dodá vždy až na základě těchto písemných
objednávek, v sortimentu a množství v nich uvedeném.
2. Nabídkové ceny včetně DPH jsou maximální, nejvýše přípustné.
3. Celkové poptávané množství jednotlivých položek uvedené v příloze č.1 je pouze orientační. To
znamená, že zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek
podle svých aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany uchazeče. Uchazeč není oprávněn
stanovit minimální finanční limit objednávky.
4. Termín dodání je konkrétně popsán v bodě 2. této výzvy
5. Záruční doba dodávaného zboží 2 roky.
6. Uchazeč s plnou odpovědností ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění potvrzuje, že jím
nabízené a dodávané výrobky splňují veškeré požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost dle
zák.č.102/2001Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, event. dalších platných zákonů a předpisů, a že byla
přezkoumána jejich shoda podle zák.č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky. Ujišťuje tímto
kupujícího, že výrobce nebo dovozce vydal k výrobkům platné prohlášení o shodě. Uchazeč si je plně
vědom své právní i věcné odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu v případě, že uvedl nepravdivé údaje.

7. Faktury vystavené uchazečem za dodané zboží musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury
nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
zaslání náležitě doplněných či opravených faktur. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 30
dnů od doručení Zadavateli. Úhradu za dodané zboží provede Zadavatel v české měně. Zadavatel
neposkytne uchazeči zálohu.

8. Zadavatel je oprávněn uložit uchazeči smluvní pokutu v případě prodlení uchazeče s lhůtou dodání
koncových telefonních zařízení; smluvní pokuta činí 300 Kč za každý den prodlení.

9. Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.
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16. Práva Zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) odmítnout všechny předložené nabídky;
b) zrušit zadávací řízení;
c) upřesnit podmínky zakázky;
d) vyloučit ze soutěže uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady;
e) vyloučit ze soutěže uchazeče, který nenabídl všechny poptávané položky;
f)

ověřit si informace, uvedené uchazečem v dokladech prokazujících splnění kvalifikačních kriterií;

g) okamžitě ukončit dodávky od uchazeče v případě nedodržení obchodních podmínek uvedených
v odstavci 12, především dodacích lhůt a maximálních cen;
h) uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.
V Plzni dne 28.3.2011
……………………………..
Ing. František Řeřicha
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň
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