Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu při léčbě ženské stresové
inkontinence

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu při léčbě
ženské stresové inkontinence
Lhůta pro podání nabídek:

15.04. 2019, do 9.00 h

Zodpovědná osoba:

Ivana Komárková
+420 377 103 585
komarkova@fnplzen.cz

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon),
Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Transuretrální aplikace
polyacrylamid hydrogelu při léčbě ženské stresové inkontinence (dále jen: „nákup“)
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele
Název
Zadavatel
Zastoupený
Kontaktní
údaje

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13,
Plzeň 305 99

Sídlo

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel
Kontaktní osoba pro dotazy
Telefon
E-mail

Bc. Pavlína Vlasová

+420 377 402 417
VLASOVAP@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky jsou dodávky neresorpčního průhledného hydrofilního gelu ve sterilních
stříkačkách o objemu 1 ml po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného
zadávacího řízení.

2.1. Rozdělení zakázky
Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel připouští pouze celkové plnění předmětu veřejné
zakázky, účastníci 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
Neresorpční průhledný hydrofilní gel v sadě 2x1ml s rotačním zavaděčem určen k použití jako látka
pro injekce do močové trubice, pro léčbu ženské močové inkontinence v případech, kde je významná stresová
složka. Minimálně invazivní postup u žen, u nichž inkontinence přetrvává i po předchozí operaci a pro mladší
ženy v produktivním věku.
Nabízený materiál musí splňovat tyto požadavky:






přibližně 2,5 % zesítěného polyakrylamidu a 97,5 % nepyrogenní vody.
je biokompatibilní a není biodegradabilní
netoxický, nemigruje
nezpůsobuje alergické reakce
musí zachovávat elasticitu a strukturu tkání

2.3. Další požadavky
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.
Zadavatel požaduje u nabízeného materiálu uvedení platného kódu VZP (ZUM) pro vykázání
zdravotnického materiálu plátcům zdravotní péče. Zadavatel požaduje garanci platnosti kódu VZP (ZUM) pro
nabízené (dodávané) materiály po celou dobu trvání smluvního vztahu. V případě zjištění neplatnosti kódu
VZP (ZUM) v průběhu trvání smluvního vztahu si zadavatel vyhrazuje právo nakupovat předmět plnění od
jiného dodavatele.
Nabídková cena systému nesmí překročit maximální úhradu zdravotní pojišťovny.
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3. Rozsah a předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná roční spotřeba neresorpčního průhledného gelu v naplněných sterilních stříkačkách o
objemu 1 ml činí 20 kusů, předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.009.200 Kč bez DPH za 2
roky.

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

květen 2019

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:

květen 2021

Místo plnění

sklad oddělení SZM, FN Plzeň
alej Svobody 80, Plzeň.

5. Způsob prokázání kvalifikace
Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) 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 účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo
úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace.
Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení účastníka ze
soutěže.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 zákona,
b) splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona, včetně odpovídajících živnostenských oprávnění
na všechny vykonávané činnosti.
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.

5.1. Základní způsobilost
Podmínky základní způsobilosti splňuje účastník, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 74
odst. 1 zákona. Dodavatel prokazuje splnění těchto podmínek základní způsobilosti předložením čestného
prohlášení podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (vzor čestného prohlášení je
uveden v příloze č. 3).

5.2. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti 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. Technická kvalifikace
Účastník musí prokázat technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 zákona v rozsahu a způsobem
stanoveným níže, pro jednotlivá kvalifikační kritéria:
1) seznamem významných zakázek, tj. seznamem minimálně dvou odběratelů, kterým uskutečnil
účastník za posledních 3 roky dodávky materiálů, které jsou předmětem veřejné zakázky v rozsahu
alespoň 5 kusů ročně, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Seznam významných dodávek bude
předložen formou čestného prohlášení s uvedením jednotlivých zakázek, popisem předmětu těchto
zakázek, rozsahu, včetně peněžního plnění, a doby plnění jednotlivých zakázek a rovněž
identifikace jednotlivých objednatelů včetně kontaktních údajů. Ze seznamu významných zakázek
musí být zjevné splnění všech podmínek tohoto kvalifikačního kritéria;
2) popisem a obrazovou dokumentací veškerého zboží určeného k dodání (prospekty)
3) platnými prohlášeními o shodě nabízeného zboží, vydanými dle legislativy evropské či národní

6. Požadovaná struktura nabídky
Účastník ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:
a) Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka (obchodní jméno, sídlo a IČ dodavatele,
oprávněná osoba dodavatele, kontaktní osoba dodavatele pro jednání ve věci nabídky) – Příloha
č. 1
b) Nabídková cena v členění dle části 10. této výzvy – Příloha č. 2.
c) Prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona čestným prohlášením.
(odstavec 5. 1., této výzvy) – Příloha č. 3.
d) Prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 (odstavec 5. 2., této výzvy).
e) Prokázání splnění technické kvalifikace (odstavec 5. 3., 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 smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dle vzorové kupní smlouvy – Příloha č. 4.
i)

Další dokumenty dle uvážení účastníka.

7. Vysvětlení zadávací dokumentace
Každý dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na emailovou adresu kontaktní osoby, která je
uvedena v základních identifikačních údajích Zadavatele, nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro podání
nabídek.
Zadavatel doručí vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, včetně přesného
znění žádosti současně všem zájemcům, kteří byli osloveni výzvou nebo kterým byla výzva poskytnuta.
Zároveň Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy na svých webových
stránkách.

8. Hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena jako celek. Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, jediným
hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH. Nabídkovou cenou se rozumí
„Nabídková cena včetně DPH při předpokládaném ročním počtu kusů“ dle vyplněné přílohy č. 2.
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9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého vzoru v příloze č. 2.

10. Variantní nabídky
Každý účastník může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí
ze zadávacího řízení účastníka, který předložil více nabídek či variantní nabídku.

11. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena na 15. 4. 2019, do 9.00 h. Uvedeným termínem se
rozumí doručení na adresu uvedenou v bodě 14. této výzvy.

12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni
Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni, činí 30 kalendářních dnů ode dne následujícího
po skončení lhůty pro podání nabídek.

13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky
Nabídka účastníka 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.
Účastníci 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
Osobně lze předat nabídku v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. Místem osobního předání je Oddělení
veřejných zakázek - kancelář č. 3-33A ve víceúčelovém objektu ve spodní části areálu zadavatele na výše
uvedené adrese (GPS 49.7605564N, 13.3828283E). Nabídky přijímá paní Gabriela Mašková - Marešová.
Osobní předání je vhodné předem ohlásit telefonicky na čísle +420 377103663.

15. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky stanovil zadavatel formou závazných textů návrhů smluv na plnění veřejné zakázky,
které jsou Přílohou č. 4 s č. 5 této zadávací dokumentace.
Obchodní podmínky zadavatele jsou závazné a dodavatel je povinen akceptovat je v plném rozsahu.
Úprava vzoru smlouvy v neprospěch zadavatele je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení.
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka, doplněný o
informace a přílohy, u nichž se doplnění předpokládá (např. identifikační údaje dodavatele, specifikace
předmětu plnění, cena aj.).
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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 účastníkem v jeho nabídce;
f)

vyloučit ze soutěže účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě;

g) vyžádat si od účastníka písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené účastníkem
v nabídce;
h) účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem;
i)

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

j)

účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

17. Přílohy
1.
2.
3.
4.

Krycí list nabídky
Vzor pro zpracování nabídkové ceny
Čestné prohlášení
Vzorová kupní smlouva

Plzni dne 01.04. 2019
……………………………..
Bc. Pavlína Vlasová
Oddělení veřejných zakázek
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