Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

zakázka malého rozsahu na dodávky

„Dodávky diagnostických souprav pro vyšetření HIV, HBsAg,
HCV, syfilis včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru“

Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky diagnostických souprav pro vyšetření HIV, HBsAg,
HCV, syfilis včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu
není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen ZZVZ). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ nebo jsou použity
zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo
pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
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Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
00226912
CZ00226912
331 - Příspěvková organizace
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel
Ing. Eva Šafářová

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka se vypisuje na období 24 měsíců.

1.1. Diagnostické soupravy
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka diagnostických
souprav pro vyšetření:
 imunoenzymatické stanovení HIV p24 antigenu a protilátek proti HIV-1 (skupiny M
a O) a HIV-2 v lidském séru nebo plazmě
 imunoenzymatické stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg)
v lidském séru nebo plazmě
 imunoenzymatické stanovení protilátek proti viru hepatitidy C (anti-HCV) v lidském
séru nebo plazmě
 imunoenzymatické stanovení protilátek proti Treponema Pallium (syfilis) v lidském
séru nebo plazmě

Předpokládané (orientační) počty vyšetření za 24 měsíců:
HIV
11 000 vyšetření
HBsAg
11 000 vyšetření
Anti-HCV
9 000 vyšetření
Syfilis
11 000 vyšetření
Nabízené diagnostické soupravy musí být od jednoho dodavatele.
Specifita testů musí být minimálně 95%.
Součástí závazku prodávajícího je dodání diagnostických souprav včetně veškerých dokladů,
ze kterých musí být zřejmé zejména způsob použití, skladování, doba použitelnosti, složení,
identifikace výrobce, CE certifikáty, prohlášení o shodě, přičemž všechny údaje musí být
uvedeny v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů.

1.2. Analyzátor
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zároveň bezplatná výpůjčka
analyzátoru.
Požadavky k zápůjčce analyzátoru:
 návod k obsluze v českém jazyce
 analyzátor nese označení CE
 odborná instalace analyzátoru dodavatelem
 bezplatně prováděný servis, včetně výměny náhradních dílů a validace (1x ročně)
 bezplatné zaškolení personálu
 bezplatné připojení do LIS, HEMO – obousměrná komunikace
 čtečka čárového kódu vzorků
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jednorázové špičky a reakční kyvety
analyzátor umožňuje zpracování vzorků po jednotlivých vzorcích (režim random
access)
analyzátor umožňuje provádět současně požadované spektrum metod (z jednoho prim.
vzorku)
zapůjčení náhradního analyzátoru v případě poruchy/opravy trvající déle než 48 hodin
rychlost vydání prvního výsledku – 60 minut od vložení do analyzátoru
detekce sraženin, bublin, nedostatku vzorku, detekce hladin reagencií
možnost užít různé typy zkumavek pro vzorky
automatický podavač vzorků s kapacitou minimálně 100 vzorků
možnost statimového zpracování vzorku
možnost měření absorbance navíc i při vlnové délce 540 nm
diagnostika CE
pozitivní a negativní kontrola je součástí diagnostické soupravy

2. Zadávací podmínky
2.1. Informace k zadávací dokumentaci
Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat v souladu s ustanovením § 213 ZZVZ
prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE.
Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace, resp. elektronického
podávání nabídek mezi zadavatelem a účastníky.
Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 3 – Požadavky na
elektronickou komunikaci.
Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.

2.2. Hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ke dni zahájení zadávacího řízení na
základě průzkumu trhu a činí 730 000,- Kč bez DPH.

2.3. Zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena musí být uvedeny za MJ v Kč bez DPH. Nabídková cena je cena
nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku dodavatele, musí obsahovat
veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, včetně dopravních,
pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních
poplatků.
Nabídková cena dále zahrnuje veškeré náklady vedoucí k výsledku – spotřeba diagnostických
souprav a všech potřebných roztoků, veškerý materiál na zajištění kalibrace a kontrol.

3

2.4. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě
daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost bude stanovena dle volitelných podmínek v
elektronickém formuláři na portále JOSEPHINE.
Fakturace bude prováděna dle skutečně dodaného zboží, uvedené celkové množství je pouze
předpokládaný roční obrat. Podkladem pro fakturaci bude dodací list.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této
měně.
Zadavatel nepřipouští jakoukoliv změnu nabídkové ceny. V případě snížení cen
dodávaného zboží proti cenám nabídnutým v této veřejné zakázce budou dodávky realizovány
za tyto nižší ceny. V případě zvýšení cen je platná nabídková cena.

2.5. Plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov,
příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov.
Dodávky zboží budou probíhat na základě telefonické, faxové nebo emailové objednávky do
5 pracovních dnů s doložením dodacího listu.
Exspirace dodávaného zboží minimálně 6 měsíců ode dne dodání zboží.
Dodávky zboží budou zahájeny po podpisu rámcové kupní smlouvy uzavřené na období 2 let
se sjednanou měsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 1. dne měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2.6. Termín a místo podání nabídky
Účastník podává nabídku elektronicky ve smyslu ustanovení § 211, odst. 3 ZZVZ a vloží ji do
systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/).
Vložení nabídky provede účastník vyplněním nabídkového (elektronického) formuláře
a přiložením požadovaných dokumentů.
Lhůta pro podání nabídky končí dne 27.02.2019 v 09:00:00 hod.

3. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka musí obsahovat:




návrh kupní smlouvy dle vzoru v příloze č. 1
návrh smlouvy o výpůjčce dle vzoru v příloze č. 2
doklady k prokázání kvalifikace – viz bod č. 4 zadávací dokumentace
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4. Doklady k prokázání kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doložením:
a) kvalifikačních předpokladů v rozsahu §77 ZZVZ, tzn. výpisu z obchodního rejstříku
(stejnopis nebo prostá kopie), ne starší než 90 dnů
b) Splnění technických požadavků na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro dle
zákona č. 268/2014 Sb. Diagnostika v souladu s normou ISO 15189 a s požadavky
98/79/EC.

5. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je
nejnižší nabídková cena bez DPH.
Volitelnou podmínkou byla stanovena délka splatnosti faktur ve dnech. Vyplnění volitelných
podmínek je povinné pro všechny účastníky tohoto řízení.

6. Ostatní ujednání
6.1. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny
nabídky nebo zadání zakázky zrušit.
6.2. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
6.3. Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
6.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat pravdivost údajů uvedených uchazečem v nabídce,
zvláště údajů, které jsou součástí hodnotících kritérií.
6.5. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
6.6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z výběrového řízení účastníka, který v nabídce uvedl
nepravdivé údaje.
6.7. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem
jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
6.8. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více
uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
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6.9. Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, a to na adrese
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html

7. Variantní nabídky, dílčí plnění
Zadavatel připouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění.

V Kyjově dne 07.02.2019
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel
Přílohy:
1. Návrh kupní smlouvy
2. Návrh smlouvy o výpůjčce
3. Požadavky na elektronickou komunikaci

Elektronicky podepsal(a) Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
Datum: 2019.02.07 14:31:03 CET
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