Výzva k podání nabídky

Nemocnice České Budějovice, a.s. vyhlašuje v souladu s § 27 a § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly
stanovujícími postup zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky na:

„Dodávka diagnostik pro detekci sérových hladin a protilátek proti
terapeutickým monoklonálním protilátkám (monitorování biologické
léčby)“

profil zadavatele:
oprávněná osoba:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
260 68 877
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
Ing. Michaela Michalcová, verejnezakazky@nemcb.cz

Druh zadavatele:

veřejný zadavatel

ZADAVATEL:
sídlo:
IČO:
zastoupený:

Zadávací dokumentace
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Tato zadávací dokumentace (dále také „ZD“) obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků
a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v této ZD jsou pro účastníky
výběrového řízení (dále jen „účastník“) při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení.

Úvodní ustanovení:
1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona.
Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 zákona,
zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého
rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto výběrové
řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě včetně zadávací
dokumentace.

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka validovaných diagnostik pro stanovení sérových
hladin a protilátek proti terapeutickým monoklonálním protilátkám (biologická léčba) metodou
ELISA v mikrotitarčních destičkách (formát 12x8) s kolorimetrickou detekcí vhodnou pro
manuální zpracování pro Nemocnici České Budějovice, a.s., pracoviště imunologie.
Požadavky na diagnostiku a spotřební materiál:



Požadovaná exspirace diagnostik a spotřebního materiálu větší než 3 měsíce od data
dodání
Diagnostické soupravy a spotřební materiál musí být v souladu s platnou národní a
evropskou legislativou (CE, IVD)

Cenová nabídka za 48 měsíců v Kč bez DPH je dána předpokládanými náklady na
1 test vynásobený počtem testů za 4 roky v Kč bez DPH a vč. DPH. Uchazeč vyplní cenu
jednoho testu do Přílohy č. 2 Specifikace – ceník se zohledněním spotřebního materiálu,
reagencií, kalibrací v souladu s doporučením výrobce a odborných společností pro počet a
spektrum vyšetření uvedený v Příloze č. 2 Specifikace - ceník.
Dále účastník vyplní Přílohu č. 5 – Položkový ceník, ve kterém uvede veškerý spotřební
materiál včetně reagencií.

2. Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky je:
kraj Jihočeský, město České Budějovice (kód ZÚJ 544256).

3. Doba plnění zakázky
Předpokládané termíny:
Předpokládaný termín zahájení plnění:

květen 2020

Termín plnění zakázky je stanoven na 48 měsíců.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který předloží:
a) doklad o splnění základní způsobilosti – účastník prokáže čestným prohlášením, že jde o
účastníka:
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- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestní čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný daňový nedoplatek,
- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
- který není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Účastník předloží originál čestného prohlášení o tom, že splňuje základní
způsobilost (lze použít Přílohu č. 4 Čestné prohlášení).
b)

doklad o tom, že účastník nemá žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti ani jiné
závazky vůči Nemocnici České Budějovice, a.s.

Účastník předloží originál čestného prohlášení (lze použít Přílohu č. 4 Čestné
prohlášení).
c)

doklady o splnění profesní způsobilosti
- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 3 měsíce ke
dni podání nabídky, pokud je v něm/ v ní účastník zapsán;

Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat
ve lhůtě pro podání nabídky.
Zadavatel při prokazování kvalifikace uzná prosté kopie dokladů k prokázání profesních
kvalifikačních předpokladů s tím, že účastník, se kterým bude následně uzavírána smlouva,
bude v případě požadavku zadavatele povinen tyto doklady v originále nebo ověřené kopii
před samotným uzavřením smlouvy dodat.
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka a nesmí být starší, než 3 měsíce ke dni podání nabídky.
V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými
účastník prokazuje splnění kvalifikace.
Veškerá výše požadovaná čestná prohlášení mohou být účastníkem poskytnuta v rámci
jediného dokumentu.
Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z výběrového
řízení.
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5. Obchodní podmínky
Účastník v nabídce doloží doplněný návrh Kupní smlouvy (použije Přílohu č. 1). Účastník
vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění v návrhu smlouvy označeny jako:
[doplní účastník], a tutéž smlouvu použije jako součást nabídky.
Pojištění
Zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel uzavřeno platné pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti
za škodu ve výši 500 000 Kč.
Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu předá vybraný dodavatel zadavateli před
uzavřením smlouvy.

6. Platební a další podmínky, dotazy
Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Dodavatel vystavuje fakturu vždy za odevzdané Zboží (pokud je dodavatelem v souladu
s objednávkou kupujícího zboží odevzdáváno po částech, vystaví prodávající vždy
samostatnou fakturu ohledně odevzdané části Zboží) do pěti (5) dnů po odevzdání
příslušného Zboží Kupujícímu. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu fakturu nejpozději
následující pracovní den po jejím vystavení. Faktura musí mít charakter daňového dokladu
podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a účetnictví a musí obsahovat skutečnosti
uvedené v § 435 občanského zákoníku. Faktura bude považována za uhrazenou
v okamžiku, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu zadavatele.
Faktura dodavatele je splatná do 30 dnů od doručení zadavateli. Pokud však faktura nebude
mít zákonem vyžadované náležitosti a zadavatel požádal dodavatele o její opravu nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel, počíná lhůta splatnosti faktury běžet teprve
dnem, kdy zadavatel obdržel bezchybnou fakturu. Zadavatel může o opravu faktury požádat
i elektronickými prostředky.
Zadavatel bude moci od faktury dodavatele odečíst své splatné pohledávky za dodavatelem,
které vzniknou v souvislosti s plněním podle této veřejné zakázky.
Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny
v Kč (CZK).

Další podmínky
Požadavky a informace uvedené v této zadávací dokumentaci a v přílohách této zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Případné nejasnosti je nutné vysvětlit před podáním nabídky.
Nedostatečná informovanost, nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňuje
účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky.
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Písemné dotazy, vyjasňování podmínek veřejné zakázky
Žádost účastníka o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena
v písemné podobě prostřednictvím profilu zadavatele nebo e-mailem na kontaktní osobu:
Zdeňka Nigrinová, kontaktní e-mail: verejnezakazky@nemcb.cz.
Písemné dotazy musí být zadavateli doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel uveřejní odpovědi na dotazy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení na
profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dodatečné informace budou uveřejňovány na profilu
zadavatele; zadavatel doporučuje dodavatelům, aby profil zadavatele ve svém vlastním
zájmu průběžně sledovali.
Účastníci jsou povinni seznámit se s případnými dodatečnými informacemi a zohlednit je v
podané nabídce.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a
kompletní dodávce. Nabídková cena dodávky musí být zpracována v souladu s podmínkami
zadávací dokumentace, nabídkový rozpočet (Příloha č. 2) bude součástí uzavřené kupní
smlouvy. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být
zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky a lze jí měnit jen za
podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
V krycím listu nabídky bude nabídková cena uvedena v Kč (CZK) v členění:
nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen “DPH“),
sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně (v %),
výše DPH v Kč,
nabídková cena včetně DPH.
Nabídkovou cenu je účastník povinen uvést v návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 1) a dále v
krycím listu nabídky (Příloha č. 3) – v členění dle této ZD. V případě rozporu bude
rozhodující nabídková cena uvedená v návrhu kupní smlouvy.
Dodavatel předloží Přílohu č. 2 Specifikace – ceník a Přílohu č. 5 Položkový ceník jako
součást nabídky. Tato příloha bude také ve formátu kompatibilním s xls (xlsx).
Nabídková cena musí být účastníkem garantována nejméně po dobu zadávací lhůty.
Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny bez DPH pouze v následujících případech:


při rozšíření předmětu veřejné zakázky nad rámec původního zadání

Všechny výše uvedené změny jsou možné jen na základě písemného dodatku ke smlouvě.
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení na dodavatele v případě, že podané
nabídky překročí předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena: 1 600 000 Kč bez DPH.
Výše nabídkových cen bude posuzována též ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky, bude od účastníka vyžádáno písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou
pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li účastník písemně mimořádně nízkou
nabídkovou cenu nebo posoudí-li hodnotící komise či zadavatel jeho zdůvodnění jako
neopodstatněné, bude nabídka vyřazena.
Účastník stanoví nabídkovou cenu částkou na základě ocenění jednotlivých položek
uvedených v Příloze č. 2 Specifikace -ceník. Dodavatel je povinen při jejich oceňování:
a) dodržet jejich strukturu a členění dle jednotlivých položek
b) ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou náplň
Jednotkové ceny uvedené, jsou cenami pevnými po celou dobu realizace předmětu veřejné
zakázky.

8. Záruční podmínky
Požadovaná exspirace diagnostik je větší než 3 měsíce od data dodání.

9. Variantní řešení
Zadavatel variantní řešení nepřipouští. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

10. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.
Název kritéria
Výše nabídkové ceny

Váha kritéria v %
100 %

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že jednotlivé nabídky
budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž nejvýhodnější nabídkou
bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě stejné výše nabídkové ceny u více uchazečů rozhodne o nejvhodnější nabídce
pořadí podání nabídek zadavateli. To znamená, pokud podají dva a více uchazečů nabídku
se stejnou nabídkovou cenou, bude jako nejvhodnější nabídka stanovena ta, která byla
doručena na místo podání nabídek dříve.

11. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
Nabídka bude podána v písemné formě v elektronické
elektronického nástroje a bude zpracována v českém jazyce.

podobě

Místem pro podání nabídek je: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
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prostřednictvím

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji E-ZAK webová stránka https://ezak.jihnem.cz/.
Za čas podání nabídky odpovídá účastník.
Kupní smlouva
Účastník v nabídce doloží doplněný návrh Kupní smlouvy (použije Přílohu č. 1). Účastník
pouze doplní požadované chybějící údaje a doplněnou Smlouvu včetně příloh učiní součástí
nabídky jako návrh Smlouvy.
Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené
Kupní smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11.1 Členění nabídky
Nabídku je doporučeno předložit v následující struktuře:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Požadované doklady prokazující splnění kvalifikace
Příp. doklad o zmocnění k podepsání nabídky (plná moc)
Závazný návrh Kupní smlouvy vč. příloh
Oceněný ceník spotřebního materiálu v elektronické podobě na ve formátu kompatibilním
s xls (xlsx).

11.2 Lhůta a místo pro podání nabídek
Otevírání nabídek s ohledem na elektronické podání proběhne neveřejně.
Lhůta pro podání nabídek:

5. 5. 2020 v 9:00 hod.

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Za řádné a včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník.

11.3 Zadávací lhůta
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni) činí 6 měsíců a začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

11.4 Další podmínky a práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení
o vyloučení účastníka výběrového řízení oznámit jejich uveřejněním na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
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Vybraný účastník je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po uveřejnění či odeslání
oznámení o výběru dodavatele. Odmítne-li vybraný účastník uzavřít se zadavatelem smlouvu
nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může zadavatel vyzvat k uzavření
smlouvy dalšího účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku
hodnocení nabídek.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání zakázky, chybně navržená nabídková cena
apod., neopravňuje zájemce požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení nabídkové
ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky zadání, a to písemně všem zájemcům shodně, zveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit
a neuzavřít smluvní vztah se žádným ze zájemců s tím, že případné neuzavření smluvního
vztahu nebude druhou stranou sankcionováno.
Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít Kupní smlouvu pouze na část plnění předmětu veřejné
zakázky malého rozsahu.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě, že podané nabídky překročí
předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky.
Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost v případě, že se účastník dopustil v
posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení
při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s
jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního
vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. Postup analogický s ust. § 76 zákona (obnovení
způsobilosti) se nepoužije.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo
je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení nese každý účastník sám.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit předpokládané množství s ohledem na
své potřeby a skladbu pacientů.
Dále si zadavatel vyhrazuje právo změnit nebo doplnit předloženou smlouvu.
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Zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, dále specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, a pokud by toto vedlo ke zvýhodnění nebo
naopak k vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití
jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.
Účastník je povinen před podáním nabídky řádně tuto výzvu a zadávací dokumentaci
prostudovat a řídit se zde stanovenými pokyny, termíny a specifikacemi. Pokud nabídka
účastníka nebude obsahovat všechny náležitosti, požadované informace a dokumentaci
a/nebo nebude plně odpovídat zadávacím podmínkám a/nebo nebude podána stanoveným
způsobem ve stanoveném termínu, bude to mít za následek její vyřazení a následné
vyloučení účastníka z výběrového řízení. Taktéž, bude-li nabídka účastníka obsahovat
jakoukoliv výhradu účastníka vůči zadávacím podmínkám, bude to mít za následek vyřazení
nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení.
Zadavatel v pozici správce osobních údajů ve smyslu č. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob informuje v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dodavatele účastnící se
předmětného zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace
předmětného zadávacího řízení.
Zadavatel může v rámci předmětného zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje
dodavatelů a jejich poddodavatelů, členů statuárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů
a poddodavatelů a osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazováno splnění
požadované kvalifikace, osob sestavující nabídku a skutečných majitelů dodavatele.
Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci
předmětného zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy vztahujícími
se k uvedenému řízení a zákonu o zadávání veřejných zakázek.
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