Výzva k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu
Dodávky RFID čipů na prádlo v kapsičkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Dodávky RFID čipů na prádlo v kapsičkách

Lhůta pro podání nabídek:

30.5.2019, do 9.00 h

Zodpovědná osoba:

Bc. Jana Kocourová
+420 377 103 546
kocourova@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: Dodávky RFID čipů na prádlo v
kapsičkách (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.
Kontaktní osoba pro dotazy
Telefon
E-mail

Bc. Jana Kokrdová
+420 377 402 166
kokrdovaj@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky RFID (HF) čipů - transpondérů na prádlo v kapsičkách
po dobu jednoho roku, celkem 60 000 ks čipů v několika postupných dodávkách od podpisu kupní smlouvy na
základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zadavatel požaduje vhodné transpondéry (čipy) a vhodná
pouzdra (kapsičky) na transpondéry splňující náročné podmínky použití v prostředí průmyslové prádelny
zajišťující rychlý a spolehlivý způsob jednoznačné identifikace prádla a okamžitý přenos dat do používaného
SW systému k dalšímu zpracování.

2.1. Rozdělení zakázky
Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel připouští pouze celkové plnění předmětu veřejné zakázky,
tj. účastníci mohou podávat nabídku pouze na celou zakázku. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit
z hodnocení nabídky, ve kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky
Nabízené výrobky/materiály musí splňovat technické specifikace a požadavky uvedené níže
RFID - Transpondér na prádlo v kapsičkách

















Průměr max. 20 mm
Provozní frekvence (HF) 13,56 MHz
Tloušťka max. 3 mm
Váha < 1g
transpondéry (čipy) požadujeme antikolizní (vhodné pro spolehlivou
identifikaci více kusů prádla pohromadě, např. v uzavřeném pytli)
Odolnost čipu i kapsičky vůči praní v průmyslové pračce min 90 oC po dobu
15 minut
Odolnost čipu i kapsičky vůči tlaku min. 40 bar po dobu 30 sec při lisování
prádla
Odolnost čipu i kapsičky v sušičce prádla při teplotě min. 90 oC
Odolnost čipu i kapsičky vůči žehlení min. 190 oC, napájecí tlak- 12 bar po
dobu min. 20 sec
Odolnost čipu i kapsičky vůči zpracování v tunelovému finišeru min. 180°C
po dobu 10 minut
Odolnost čipu i kapsičky ve standardním sterilizačním procesu (max 1%
chyb v průběhu 150 pracích cyklů)
Minimální životnost čipu i kapsičky 200 cyklů nebo 3 roky
velikost kapsičky požadujeme přizpůsobit s ohledem na velikost a váhu čipu,
ale také na oboustranné uchycení čipu v kapsičce na jednotlivý druh
nemocničního sortimentu
současně používaný vyhovující materiál látkové kapsičky je
POLYPHENYLEN SULFID
záruku dodavatele na jedinečnost číselné řady transpondérů (čipů), tak aby
při načítání do používaného SW nedošlo k duplicitě se stávajícími čipy
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možnost dodání samostatných náhradních kapsiček

Kompatibilita se stávajícím používaným systémem evidence a sledování prádla
LIN2008
 Kompatibilita se stávajícími zařízeními výrobce Datamars SA používanými
v provozu prádelny FN Plzeň:
 RFID HF Multiread tunelová anténa A-ST 1360 TUN
 RFID HF Multiread stolní anténa A-ST 1330 TT
 RFID HF Multiread čtečka R-IN 1300 MC
 RFID HF Multiread čtečka R-IN 1300 MID Plus

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu je 1.500.000,- Kč bez DPH
za 1 rok zakázky.

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

Červen 2019
Červen 2020

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:

Sklad MTZ – příjmová rampa v objektu
zásobovací ústředny v areálu zadavatele
na adrese FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň

Místo plnění

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.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění podmínek základní způsobilosti dle bodu 5.1. této výzvy,
b) splnění profesní způsobilosti dle bodu 5.2. této výzvy,
c) splnění technické kvalifikace dle bodu 5.3. této výzvy.

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 za dodavatele (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 4).

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 pro
prodej zboží.
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5.3. Technická kvalifikace
Účastník prokáže tuto kvalifikaci následovně:
1) seznamem (formou čestného prohlášení) minimálně tří odběratelů, kterým uskutečnil účastník
za poslední 3 roky dodávky materiálů, které jsou předmětem veřejné zakázky, s uvedením objemu
a ceny dodávek na odběratele/rok a identifikace odběratele včetně kontaktních údajů;
2) popisem a obrazovou dokumentací veškerého zboží určeného k dodání (prospekty);
3) platnými prohlášeními o shodě nabízeného zboží, vydanými dle legislativy evropské či národní;
4) dodáním 5 ks vzorků nabízeného zboží od každé položky

6. Požadovaná struktura nabídky
Účastník ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:
a) Identifikační údaje účastníka (obchodní jméno, sídlo a IČ dodavatele, oprávněná osoba
dodavatele, kontaktní osoba dodavatele pro jednání ve věci nabídky)
b) Prokázání splnění základní způsobilosti (odstavec 5.1. této výzvy).
c) Prokázání splnění profesní způsobilosti (odstavec 5. 2. této výzvy).
d) Prokázání splnění technické kvalifikace (odstavec 5.3. této výzvy).
e) Popis technické specifikace nabízeného zboží
f)

Platná prohlášení o shodě nabízeného zboží, vydanými dle legislativy evropské či národní

g) Návrh kupní smlouvy podepsaný účastníkem dle vzorové kupní smlouvy, jež je přílohou této výzvy.
h) Nabídková cena v členění dle části 9 této výzvy.
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. Zadavatel přidělí zakázku jednomu vybranému uchazeči.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, případně vyjasnit informace a
skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.
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9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého vzoru (tabulky pro vyplnění cenové nabídky) v příloze
č.1, vše v tuzemské měně bez i vč. DPH s uvedením sazby DPH. Cenu zadavatel požaduje kalkulovat
s ohledem na odebírané množství.
V ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu veřejné zakázky dle bodu 2.2 této
výzvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění
předmětu této zakázky. Nabídková cena vč. DPH bude uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a je
pro účastníka závazná.

10. Vzorky
Nabídka musí být doplněna 5 ks vzorků.
Vzorky předkládá dodavatel ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky budou řádně zabaleny, označeny
názvem veřejné zakázky, identifikací dodavatele a nápisem „VZORKY“ a „NEOTEVÍRAT“. Seznam vzorků
zpracovaný účastníkem bude v nabídce i v balení se vzorky.
Osobně lze předat vzorky 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.
Dodavatel může dodat vzorky rovněž prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (zejména
doporučenou poštovní zásilkou), ovšem tak, aby i takto podaná zásilka byla doručena zadavateli nejpozději
do konce lhůty pro podání nabídek. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí
vzorků zadavatelem. Adresa: Mgr. Matěj Novák, Oddělení veřejných zakázek FN Plzeň, alej Svobody 80, 323
00 Plzeň

11. 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.

12. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídek

30.5.2019 09:00

Adresa pro podání nabídek

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Nabídky se podávají písemně výhradně elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje Tender
arena, na adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. Zadavatel upozorňuje, že pro podání nabídky
prostřednictvím elektronického nástroje musí být dodavatel v tomto elektronickém nástroji registrován.
Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek, nebo podané jiným než uvedeným způsobem, nebudou
považovány za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.
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13. 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.

14. Požadavky na zpracování a předložení nabídky
Nabídka musí být podána elektronicky a v českém jazyce.
Dodavatel je povinen svou nabídku opatřit uznávaným elektronickým podpisem, dle zákona č. 297/2016
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
Nabídka musí být kvalitním způsobem zpracována tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nesmí obsahovat
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky
byly v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1 a posledním listem
nabídky bylo prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, v němž se uvede
celkový počet všech listů v nabídce.

15. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají písemně výhradně elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje Tender
arena, na adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. Zadavatel upozorňuje, že pro podání nabídky
prostřednictvím elektronického nástroje musí být dodavatel v tomto elektronickém nástroji registrován.
Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek, nebo podané jiným než uvedeným způsobem,
nebudou považovány za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

16. Obchodní podmínky
Zadavatel neposkytne účastníkovi zálohu. Úhradu provádí Zadavatel v české měně bezhotovostním
převodem na bankovní účet účastníka (prodávajícího).
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 dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky odeslané oddělením
OTO - MTZ do 14 pracovních dnů od data objednání, u mimořádných objednávek maximálně do 3 pracovních
dnů od data objednání.
Doba použitelnosti při převzetí zboží musí být minimálně 24 měsíců.
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.
V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách z důvodů
spočívajících na straně dodavatele, je tento povinen neprodleně písemně uvědomit zadavatele (kupujícího) o
přerušení dodávek. Zadavatel (kupující) je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění
od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto
smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí uchazeč (prodávající) zadavateli (kupujícímu) do 14 dnů
po obnovení dodávek formou dle dohody se zadavatelem (kupujícím).
Výše uvedené obchodní podmínky jsou zakotveny v přiložené vzorové kupní smlouvě, která slouží jako
závazný vzor pro uchazečem předkládaný návrh kupní smlouvy.
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Výzva k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu
Dodávky RFID čipů na prádlo v kapsičkách

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

17. 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.

18. Přílohy
1. Vzor pro zpracování nabídkové ceny
2. Vzorová kupní smlouva
3. Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti
V Plzni dne 14.5.2019
………………………………………..
Bc. Jana Kokrdová
Oddělení veřejných zakázek
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