Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a podle vnitřní směrnice zadavatele
ZADAVATEL:
statutární zástupce:
sídlo:
IČ:
kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a.s.
Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva a
MUDr. Vít Lorenc, člen představenstva
U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
26095157,
Václav Šalek, vedoucí provozního oddělení
tel.: 384 376 310, mobil: 721 075 359
e-mail: salek@nemjh.cz
Pavel Stručovský, vedoucí technicko - provozního oddělení
tel.: 384 376 109, mobil: 606 857 943
e-mail: strucovsky@nemjh.cz

pověřená osoba za administraci veřejné zakázky: Jana Sochorová, referent dotačních programů
tel.: 384 376 359, mobil: 601 101 491
e-mail: dotace@nemjh.cz,
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:
Název veřejné zakázky: „Dodávka a instalace bariérové pračky do prádelny v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.
včetně stavebních úprav“
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.100.000,- Kč bez DPH
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění je uzavření kupní smlouvy na dodávku bariérové pračky specifikované v zadávací dokumentaci
včetně stavebních úprav souvisejících s dodávkou a instalací.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Název
Průmyslové stroje
Pračky
Stavební práce

CPV
42000000-6
42716120-5
45000000-7
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TERMÍN REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
zahájení realizace plnění: do 10-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
dokončení realizace plnění: nejpozději do 6-ti týdnů od zahájení realizace plnění
K převzetí a předání předmětu plnění bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně.
MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Areál Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice č. p. 380/III, 377 01 Jindřichův Hradec, parc. č. pozemku: 319/1
a 319/2 (Jindřichův Hradec), NUTS:CZ0313545881, ZÚJ: 545881
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění zakázky bude soutěžícím zájemcům umožněna individuálně po předchozí telefonické dohodě
s vedoucím provozu NJH, panem Václavem Šalkem, telefon: 384 376 310, e-mail: salek@nemjh.cz, nejpozději 3
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek, která začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek, je
zadavatelem stanovena na 12 kalendářních dnů a končí dne 22.1.2019 v 8 hodin.
PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se podávají v elektronické podobě.
Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dostupného na
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html do 22.1.2019 do 8 hodin a řádně zabezpečena proti jakékoliv
manipulaci. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby nabídka podaná v elektronické podobě byla jako celek opatřena
elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Výjimku tvoří listiny a doklady
případných poddodavatelů, které musí být opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za
poddodavatele a vloženy ve formátu .pdf do elektronické nabídky účastníka zadávacího řízení. Bude-li nabídka
dodavatele podepsána elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele, bude mít
zadavatel za to, že jsou podepsány veškeré dodavatelem vyhotovené dokumenty, které budou součástí jeho nabídky.
Nabídka v elektronické podobě musí být na titulní straně opatřena názvem veřejné zakázky „DODÁVKA A INSTALACE
BARIÉROVÉ PRAČKY DO PRÁDELNY V NEMOCNICI JINDŘICHŮV HRADEC, A.S.“.
Nabídka dodavatele musí být předložena v českém jazyce.
Dodavatelé předloží svou elektronickou nabídku nejpozději do 22.1.2019 do 8 hodin.
Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku
v předmětném zadávacím řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem), jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení této povinnosti bude zadavatel
postupovat v souladu s § 107 odst. 5 zákona.
Otevírání obálek a hodnocení je neveřejné.
V rámci transparentnosti předmětného zadávacího řízení a oprávněných zájmů dodavatele doporučuje zadavatel
všem dodavatelům, kteří hodlají předložit svou nabídku do předmětného zadávacího řízení, aby elektronická nabídka
dodavatele neobsahovala přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
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Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou účastníkům zadávacího řízení
přiznána.
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základní způsobilosti – podle § 74 zákona
Splnění podmínek základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které tvoří Přílohu
č. 4 zadávací dokumentace.
b) profesní způsobilosti – podle § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a dále předložením dokladu, že
je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro
plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována (viz Příloha č. 4 zadávací
dokumentace).
c) technické kvalifikace – podle § 79 odst. 2 písm. b) - způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci
Splnění technické kvalifikace prokáže účastník předložením čestného prohlášení, které tvoří Přílohu č. 4 zadávací
dokumentace.
Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše
nabídkové ceny bez DPH.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je odeslána současně s touto výzvou k podání nabídky.
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení bez udání důvodu.
V Jindřichově Hradci dne: 9.1.2020

podepsal Ing.
Ing. Miroslav Digitálně
Miroslav Janovský
Datum: 2020.01.09
Janovský
08:43:33 +01'00'

………………………………………………
Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva

MUDr. Vít
Lorenc

Digitálně podepsal MUDr.
Vít Lorenc
Datum: 2020.01.09
08:43:50 +01'00'

……………………………………………..
MUDr. Vít Lorenc, člen představenstva
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