„Dodávka IT vybavení do Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2021“

Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka

„Dodávka IT vybavení do Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2021“

Veřejná zakázka zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) jako
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, mimo režim ZZVZ (dále jen veřejná zakázka).
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1.

Zadavatel:

název:
sídlo:
IČO:
rejstříkový soud:
www.stránky:
profil zadavatele:
osoba oprávněna
jednat jménem zadavatele:
2.

Nemocnice Český Krumlov a.s.
Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
260 95 149
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460
www.nemck.cz
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_202.html
Mgr. Vojtěch Remeň, předseda představenstva
MUDr. Dana Kopřivová, člen představenstva

Vymezení veřejné zakázky:

2.1.
Název veřejné zakázky
„Dodávka IT vybavení do Nemocnice Český Krumlov, a.s.“
2.2.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT vybavení do Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle
požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do
řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
2.3.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ.
2.4.
CPV klasifikace předmětu zakázky
30213100-6 – Přenosné počítače
30213300-8 – Stolní počítač
Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace (vč. Přílohy č. 1 až č. 4 zadávací
dokumentace) představují závazné požadavky zadavatele. Při zpracování nabídky je účastník povinen tyto
požadavky splnit. V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifické označení zboží a služeb, které platí pro určitou konkrétní
osobu za charakteristické, ochranné známky či patenty, označení původu apod., umožňuje zadavatel pro
plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
3.

Specifikace veřejné zakázky:

3.1.
Požadavky na varianty nabídky
Zadavatel připouští variantní nabídky odchylné od specifikace předmětu díla uvedeného zadávacích
podmínkách, v příloze č. 4 pokud variantní nabídka bude kvalitativně na stejné nebo vyšší úrovni.
4.

Lhůta a místo plnění veřejné zakázky:

4.1.
Místo plnění
Nemocnice Český Krumlov a.s., Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
4.2.
Termín dodávek
předpokládaný termín dodání zboží:
5.

do 10 týdnů od podpisu smlouvy

Prokázání kvalifikace:

Účastník je povinen prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem a ZZVZ.
Zadavatel akceptuje ve vztahu k prokázání kvalifikace v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ, nahradíli dodavatel v nabídce předložení požadovaných dokladů svým čestným prohlášením, případně jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Před uzavřením smlouvy je dodavatel, se
kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, povinen předložit originály nebo ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění dané kvalifikace. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a
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profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Předloží-li dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento výpis podle § 228 odst. 1 ZZVZ doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.
Předloží-li dodavatel Zadavateli certifikát vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů,
který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v
certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento
certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatele
Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 228 odst. 3 ZZVZ osvědčení, které pochází z jiného členského
státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Ustanovení § 45 odst. 3 ZZVZ platí obdobně.
Stejně jako platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů může
dodavatel ve smyslu § 234 odst. 3 ZZVZ prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského
státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných
dodavatelů.
5.1.
Základní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dodavatele v rozsahu ustanovení § 74 ZZVZ a předložení
dokladů kterými prokáže, že žádná z níže uvedených skutečností nenastala:
1) Způsobilým není dodavatel, resp. účastník, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je 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.
2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání základní způsobilosti:
1) Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
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f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
2) Zadavatel nemusí uplatnit důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení, i když nesplnil podmínky
základní způsobilosti, pokud:
a) by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení a
b) naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí, vyžaduje plnění
veřejné zakázky.
Pro účely prokázání základní způsobilosti může účastník použít vzor čestného prohlášení v Příloze č. 4
Zadávací dokumentace.
5.2.
Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele v rozsahu ustanovení § 77 zákona ZZVZ:
1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
2) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu Veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, a to předložením výpisu ze živnostenského rejstříku, z něhož
bude vyplývat, že dodavatel má odpovídající živnostenské oprávnění: výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Způsob prokázání profesní způsobilosti:
Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti dle bodu 5.2. předložením kopií příslušných dokumentů,
nebo jiným způsobem předpokládaným touto zadávací dokumentací.
5.3.
Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, když za tímto účelem budou podávat
společnou nabídku, postupují dodavatelé při prokázání splnění kvalifikace dle ustanovení § 84 zákona
ZZVZ.
5.4.
Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat splnění určité části profesní způsobilosti a technické kvalifikace požadované
zadavatelem k plnění veřejné zakázky prostřednictvím jiných osob (poddodavatele) ve smyslu ust. § 83
zákona ZZVZ.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
- doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 77 odst. 1
ZZVZ.
5.5.
Důsledek neplnění kvalifikace
V případě, že účastník neprokáže splnění shora požadované způsobilosti či kvalifikace v plném rozsahu,
může být ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel oznámí účastníkovi toto vyloučení, včetně uvedení
důvodu bezodkladně v písemné formě.
6.

Další požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky:

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi předložení důkazů prokazujících, že nabízené plnění
splňuje minimální požadavky stanovené v zadávací dokumentaci nebo účastníkem deklarované vlastnosti
plnění, a to včetně funkčnosti dodávaného řešení.
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7.

Hodnota veřejné zakázky:

7.1.
Předpokládaná hodnota
Předpokládaná celková hodnota za dodávku činí 1.100.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je zároveň cenou nejvýše přípustnou a její překročení bude mít za následek
vyloučení uchazeče z veřejné zakázky.
7.2.
Překročení nabídkové ceny
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy dojde ke změně sazeb
DPH.
7.3.
Mimořádně nízká nabídková cena
Zadavatel bude posuzovat nabídkovou cenu účastníka v souladu s ustanovením § 113 zákona ZZVZ. V
případě mimořádně nízké nabídkové ceny, si zadavatel vyhrazuje právo písemně vyzvat účastníka k jejímu
písemnému vysvětlení. Zadavatel posoudí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Jestliže objasnění
nebude zadavatelem shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo účastník nedoloží požadované
vysvětlení ve stanovené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo účastníka ze zadávacího řízení vyloučit. Zadavatel
účastníka zadávacího řízení vyloučí, pokud účastník nevyhoví ustanovení § 113 odst. 6 ZZVZ.
8.

Způsob hodnocení nabídky:

8.1
Základní hodnotící kritérium
Nabídky dodavatelů v tomto zadávacím řízení budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Určujícím kritériem pro stanovení ekonomické výhodnosti bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Uchazeč uvede celkovou cenu nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH.
Nabídková cena bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce:
100 x nejvýhodnější nabídka (= nejnižší cena) / cena hodnocené nabídky x váha kritéria vyjádřená v
procentech
9.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

9.1.
Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisků
a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky.
Celková nabídková cena bude uvedena dodavatelem v návrhu smlouvy a v Příloze č. 1 Zadávací
dokumentace, tj. na Krycím listu nabídky.
9.2.
Rekapitulace nabídkové ceny
Účastník je povinen ve své nabídce předložit rekapitulaci celkové nabídkové ceny, jejímž obsahem bude
zejména uvedení jednotkových cen za jednotlivé položky dle přílohy č. 4.
10.

Platební podmínky:

Zadavatel zaplatí kupní cenu za celý předmět veřejné zakázky, řádně předaný a převzatý, na základě
daňového dokladu (faktury). Zálohy zadavatel neposkytuje.
Ostatní platební podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace.
11.

Lhůta a místo předložení nabídek:

11.1.
Podání nabídky
Účastníci podávají nabídky elektronicky, a to na adrese https://ezak.jihnem.cz/contract_display_458.html.
11.2. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: účastníci mohou své nabídky předložit do 05. 11. 2021, do 11.00 hod.
12.

Ostatní podmínky:

Účastník, resp. dodavatel, nemá právo ani jiný nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.
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V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupováno ve smyslu ust. § 113 ZZVZ.
Součástí nabídky musí být všechny požadované Přílohy Zadávací dokumentace.
Zadávací lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, činí 90 dní od konce lhůty pro podání nabídky
stanovenou zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
13.

Obchodní podmínky:

13.1. Obecné podmínky
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ.
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.
Návrh smlouvy o dílo představuje obchodní podmínky zadavatele, účastník k tomu účelu použije Přílohu
č. 3 Zadávací dokumentace. Účastník je povinen doplnit do návrhu smlouvy a servisního formuláře
zadavatelem vyznačené údaje.
Zadavatel je povinen dle § 104 odst. 2) ZZVZ požadovat od vybraného dodavatele, který je právnickou
osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
13.2. Záruční podmínky
Minimální záruční doba
14.

24 měsíců

Ostatní informace:

15.1
Způsob ukončení zadávacího řízení
Zadávací řízení je ukončeno
a) uzavřením smlouvy s vítězným účastníkem,
b) uzavřením smlouvy s účastníkem umístěným jako další v pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy
s vítězným účastníkem,
c) zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
14.2. Výhrada zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo
a) vyloučit toho účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky zadávací dokumentace,
b) doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny účastníky v zákonem
určených lhůtách a s podmínkou zveřejnění,
c) zadávací řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.
15.

Dodatečné vysvětlení k zadávací dokumentaci, Kontaktní osoby, Doručování

15.1. Dodatečné vysvětlení k zadávací dokumentaci
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace účastník písemně požádá, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle
nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před
uplynutím lhůt dle zákona ZZVZ. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty ZZVZ. Veškeré dotazy účastníků musí být provedeny písemně a
podepsány oprávněnou osobou. Zadavatel může poskytnout dodatečné vysvětlení k zadávacím podmínkám
i bez předchozí žádosti účastníka.
Žádost o poskytnutí vysvětlení je nutné doručit k rukám konkrétní osoby určené zadavatelem jednat ve
věcech týkajících se této veřejné zakázky; zadavatelem určená osoby - blíže k tomu bod 15.2.
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15.2. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech této veřejné zakázky je:
Mgr. Vojtěch Remeň
e-mail: remen@nemck.cz, tel.: 778747443
15.3. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v souladu s ust. § 40 zákona ZZVZ na 90 dnů od skončení lhůty pro
podání nabídek.
Digitálně podepsal

Mgr. Vojtěch Mgr. Vojtěch Remeň
Datum: 2021.10.26
Remeň
11:03:19 +02'00'

V Českém Krumlově, dne 26. 10. 2021

____________________________
Mgr. Vojtěch Remeň
Předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Obchodní podmínky
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – Základní způsobilost
Příloha č. 4 Specifikace předmětu veřejné zakázky
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