„Dodávka sterilizátorů s příslušenstvím pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“

Výzva k podání nabídky
Veřejná zakázka

„Dodávka sterilizátorů s příslušenstvím pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“

1. Zadavatel:
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov
IČO: 26095149
zápis v obchodním re jstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budě jovicích oddíl B, vložka 1460
www.nemck.cz
2. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka
 2 ks sterilizátorů
 2 ks myčky instrume ntaria
 SW/HW pro monitoring přístrojů centrální sterilizace a úpravna vody
pro Nemocnici Český Krumlov, a.s..

3. Druh ve řejné zakázky:
Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných
zakázkách v platném znění.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,-Kč bez DPH

5. Lhůta a místo předložení nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených,
zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem
statutárního orgánu.
Podání poštou:
Podání osobně:

na adresu Nemocnice Český Krumlov, a.s. – viz záhlaví výzvy
sekretariát ředitelství Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Obálky budou označeny tímto textem:
„Nákup sterilizátorů s příslušenstvím pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
Veřejná zakázka - NEOTVÍRAT“
Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 16.7.2012, do 12 hod.
Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko podatelny Nemocnice Český Krumlov,
a.s.. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručené nebo podané nabídky
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zadavatel neotevře a vrátí je neprodleně uchazeči. Odvolání zaslané nabídky je možno
písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek.
6. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek:
Datum:
17.7.2012
Hodina:
9.00 hod
Místo:
Nemocnice Český Krumlov, a.s., zasedací místnost Ředitelství
Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni
být při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou
v pracovně – právním či majetkovém vztahu u uchazeče.
Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno:
- identifikační údaje uchazeče
- informace o tom, zda nabídka splňuje zákonné požadavky
(zpracování nabídky v českém jazyce a podpis návrhu smlouvy osobu
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče)
- informace o nabídkové ceně
- informace o údajích z nabídky odpovídající číselně vyjádřeným
dílčím hodnotícím kritériím
Hodnocení nabídek:
Datum:
Hodina:
Místo:

17.7.2012
10.00 hod.
Nemocnice Český Krumlov, a.s., zasedací místnost Ředitelství.

7. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace - příloha k výzvě.
8. Kontaktní osoby:
Kontaktní osobou zadavatele pro tuto veřejnou zakázku je Ing. Martin Maleček
(380 761 363, malecek@nemck.cz).
V Českém Krumlově, dne 28.6.2012.
____________________________
Mgr. Jaroslav Šíma
Předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
____________________________
MUDr. Jindřich Florián
Místopředseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
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Zadávací dokumentace
Veřejná zakázka

„Dodávka sterilizátorů s příslušenstvím pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“

1. Zadavatel:
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov
IČO: 26095149
zápis v obchodním re jstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budě jovicích oddíl B, vložka 1460
www.nemck.cz

2. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka
 2 ks sterilizátorů
 2 ks myčky instrume ntaria
 SW/HW pro monitoring přístrojů centrální sterilizace a úpravna vody
pro Nemocnici Český Krumlov, a.s..

3. Specifikace veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky musí splňovat základní technické požadavky na dodávku a
montáž zařízení.
Základní požadované vlastnosti:
Příloha č. 1.
Požadavky na varianty nabídky:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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4. Doba a místo plnění veřejné zakázky:



Předpokládaný termín dodávky:
Místo plnění:

do 30.9.2012
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Základní kvalifikační předpoklady:
- předložení čestného prohlášení (§ 62 odst. 2 ZVZ)
Profesní kvalifikační předpoklady:
- předložení výpisu z obchodního rejstříku
- předložení dokladu o oprávnění k podnikání (příslušné živnostenské oprávnění)
- předložení dokladu o odborné způsobilosti dodavatele (nebo osoby, jejímž
prostřednictvím dodavatel zajišťuje odbornou způsobilost)
(veškeré doklady budou předloženy v originálu nebo ověřených kopiích, výpis
z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců)

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,-Kč bez DPH

7. Způsob hodnocení nabídky:
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Pro hodnocení nabídek
použije hodnotící komise bodovací stupnicí v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je
dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky
v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka
minimální hodnotu kritéria (tj. nabídková cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně (servisní služby), sestaví hodnotící komise pořadí
nabídek od nejvhodnější, po nejméně vhodnou a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a
každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy
v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je
celkem 100.
Dílčí hodnotící kritéria:
 nabídková cena
váha 70%
 servisní služby (nabízený rozsah servisních prací
dle Přílohy č. 2) v záruční a pozáruční době
váha 10%
rychlost mytí
váha 10%
termín dodání
váha 10%
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Hodnotící komise přidělí jednotlivým údajům, které jsou předmětem hodnocení, body na
základě následující hodnotící škály:
1 až 20 bodů
21 až 40 bodů
41 až 60 bodů
61 až 80 bodů
81 až 100 bodů

= zcela neuspokojivé
= neuspokojivé
= dostatečné
= velmi dobré
= vynikající

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše
přípustná, v členění
- bez DPH
- samostatné DPH (vč. uvedení sazby)
- nabídková cena vč. DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena se započtením veškerých nákladů, rizik,
zisku a finančních vlivů (vyjma DPH a inflace) po celou dobu realizace zakázky.
Ke každému celku nabídky (dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace) bude uveden cenový
rozpočet (kalkulace ceny).

9. Platební podmínky:
Fakturace bude provedena po předání předmětu plnění bez vad a nedodělků. Doba
splatnosti daňových dokladů bude stanovena na min. 21 kalendářních dní ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje.

10. Lhůta a místo předložení nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených,
zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem
statutárního orgánu.
Podání poštou:

na adresu Nemocnice Český Krumlov, a.s. – viz záhlaví výzvy

Podání osobně:

sekretariát ředitelství Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Obálky budou označeny tímto textem:

„Nákup sterilizátorů s příslušenstvím pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
Veřejná zakázka - NEOTVÍRAT“
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Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 16.7.2012, do 12.00
hod. Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko podatelny Nemocnice Český
Krumlov, a.s.. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručené nebo podané
nabídky zadavatel neotevře a vrátí je neprodleně uchazeči. Odvolání zaslané nabídky je
možno písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek.

11. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:
Specifikace data, času a místa pro hodnocení nabídek:
Datum:
17.7.2012
Hodina:
9.00 hod
Místo:
Nemocnice Český Krumlov, a.s., zasedací místnost Ředitelství
Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni
být při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou
v pracovně – právním či majetkovém vztahu u uchazeče.
Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno:
- identifikační údaje uchazeče
- informace o tom, zda nabídka splňuje zákonné požadavky
(zpracování nabídky v českém jazyce a podpis návrhu smlouvy osobu
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče)
- informace o nabídkové ceně
- informace o údajích z nabídky odpovídající číselně vyjádřeným
dílčím hodnotícím kritériím
Hodnocení nabídek:
Datum:
Hodina:
Místo:

17.7.2012
10.00 hod
Nemocnice Český Krumlov, a.s., zasedací místnost Ředitelství.

12. Ostatní podmínky:









Nabídky musí být podány písemně, v českém jazyce a podepsány osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče (dle výpisu z příslušného obchodního rejstříku).
Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto
řízení.
Uchazeč je povinen ohlásit do 5 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání
nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč
povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.
Počet vyhotovení: 1 x originál.
Reklamní materiály, obrazové provedení s komentářem apod. je považováno za
součást nabídky uchazeče.
Součástí nabídky musí být také návrh Kupní smlouvy.
Součástí nabídky musí být řádně vyplněna Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci
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13. Obchodní podmínky:
Uchazeč musí v nabídce doložit i návrh Kupní smlouvy, který bude podepsán osobou
oprávněnou jednat za uchazeče. Předkládaný návrh kupní smlouvy musí obsahovat kromě
podmínek tohoto zadání i uvedené smluvní podmínky:
 Přesná identifikace smluvních stran dle výpisu z obchodního rejstříku
 Přesné vymezení předmětu smlouvy – plnění bude řešeno odkazem na nabídku
uchazeče a zadávací podmínky zadavatele.
 Kupní cena – jako cena celková a konečná (celková cena bez DPH, DPH, cena vč.
DPH)
 Platební podmínky – dle zadávací dokumentace.
 Místo plnění, doba plnění
 Záruční doba s požadavkem zadavatele na min. délku záruční doba 60 měsíců.
 Záruční podmínky a specifikace pozáručního servisu dle Přílohy č. 2 k této zadávací
dokumentaci
 Smluvní pokuty v případě prodlení s plněním závazků uvedených v Kupní smlouvě
(při prodlení kupujícího při úhradě ceny díla nesmí být vyšší než- li 0,03% z dlužné
částky za každý den prodlení, maximálně do výše 1 % z ceny díla);
 Stanovení výslovné povinnosti prodávajícího poskytnout náhradu za poškození osob a
věcí při škodách, za které odpovídá prodávající;
 Dodání zboží s vadami je považováno za podstatné porušení smlouvy;
 Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo smluvní pokutu;
Uchazeč je povinen předložit v nabídce i návrh servisní smlouvy v souladu s Přílohou č. 2
k této zadávací dokumentaci.
Návrhy obou smluv nesmí vyloučit či omezovat oprávnění či požadavky zadavatele
v zadávací dokumentaci pro tuto zakázku.

14. Práva zadavatele:
 Zadavatel si vyhrazuje právo:
- nevracet předložené nabídky
- vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky zadávací
dokumentace
- doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny
uchazeče
- jednat o upřesnění konečného znění smlouvy (vyjma částí: cena, záruční podmínky,
základní požadované vlastnosti dle Přílohy č. 1)
- neuzavřít smlouvu s žádným s uchazečů
- zrušit zadávací řízení
 Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek,
chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou
úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
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15. Kontaktní osoby, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa
plnění
Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možno podat a
doručit písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 6 pracovních
dnů před uplynutím této lhůty.
Žádost o dodatečné informace musí být doručeny písemně na adresu zadavatele.
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění v době. Kontaktní osobou zadavatele pro
tuto veřejnou zakázku je Ing. Martin Maleček (380 761 363, malecek@nemck.cz) – pro
zajištění termínu požadované prohlídky místa plnění.

V Českém Krumlově, dne 28.6.2012.

____________________________
Mgr. Jaroslav Šíma
Předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

____________________________
MUDr. Jindřich Florián
Místopředseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Příloha č. 1 Základní požadované vlastnosti
Příloha č. 2 Formulář k poskytování servisních služeb v záruční a pozáruční době
Příloha č. 3 Krycí list nabídky
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Příloha č. 1
Základní požadované vlastnosti
A.
STERILIZÁTOR
 1 ks o velikosti 6 STJ
 1 ks o velikosti 8 STJ
 Objem 6 + 8 sterilizačních jednotek
 Dvojdveřové prokládací provedení
 Parní sterilizátor pro sterilizaci nástrojů, gumy, textilu, skla
 Provedení dle ČSN EN 285:A2 a vyhl. 195/2005 Sb.
 Nerezové provedení komory, dveří, armatur páry a demi vody
 Nerezová kostra, obkladové plechy
 Vestavěný el. vyvíječ páry s automatickým odkalováním
 Vestavěná tiskárna na nakládací straně
 Samostatně vyhřívaný topný plášť
 Systém úspory chladicí vody částečnou cirkulací
 Testovací programy Vakuum test, Bowie Dick test
 Programy 134°C a 121°C pro sterilizaci pevného a porézního materiálu, dutých
nástrojů
 Vestavění do dělící stěny na centrální sterilizaci, oplechování, olištování
 Výstup pro on- line monitoring, připojení přístroje k centrálnímu SW vč.
příslušenství: transportní vozíky 1 ks s mechanismem pro vkládání/vykládání vsázky
bez komorového vozíku, zavážecí vozík 2 ks
- kompresor

B.
Myčka instrumentaria 2 ks
 Koš pro mytí laparoskop.nástrojů
 Mycí a dezinfekční automat o velikosti komory 10 sít
 Prokládací provedení
 Splňující požadavky EN 15883-1,2 a vyhl. 195/2005 Sb.
 Kondenzátor par s úsporným výměníkem tepla pro předehřev sušícího vzduchu
 Prosklené dveře s bezpečnostním sklem,
 Otevírání dveří vyklápěním dopředu
 Osvětlení mycí komory
 Samonosná nerezová konstrukce, teplotně izolované opláštění,
 Komora myčky z leštěné nerezové oceli
 Vestavěná tiskárna na nakládací straně
 Mikroprocesorové řízení s displejem v ČJ a automatickou diagnostikou
 Zobrazování chybových hlášení na displeji
 Min. 6 přednastavených programů volitelných přímo z klávesnice
 Automatické blokování dveří po spuštění programu
 Termická nebo chemická dezinfekce, dle času nebo parametru A0
1
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Elektronicky řízené dávkování mycích a dezinfekčních prostředků
Příprava pro dávkování 3 detergentů, vč. elektronických průtokoměrů
Prostor pro uložení min. 3 kanystrů s detergenty (min. 5 litrů) uvnitř přístroje
výkonné sušení min. 3 kW
HEPA filtr sušícího vzduchu s elektronickou kontrolou funkčnosti
vč. instalace do stěny včetně nerez zakrytování
příslušenství:
• nástrojový koš pro mytí instrumentaria na min. 10 DIN sít (pro každou
myčku),
• injektorová rampa s min. 10 přípojkami pro mytí dutých nástrojů k instalaci
do základního mycího koše místo vyjmutého mycího ramene nebo MIS
mycí koš
Výstup pro on-line monitoring, připojení přístroje k centrálnímu SW

C.
SW/HW pro monitoring přístrojů centrální sterilizace
• Dodávka SW a HW pro připojení sterilizátorů a myček do IT sítě
• On-line monitoring myček a sterilizátorů na PC
• Automatická tvorba protokolů o procesech
• Archivace dat na serveru nemocnice
• Statistiky o provozu CS
• Možnost vzdáleného připojení servisu pro podporu a diagnostiku
 Bez omezení provozu CS při výpadku IT sítě uživatele
D.
Úpravna vody
 Výroba demi vody min. 120 litrů/hod.
 Sestava předfiltr- změkčovač-aktivní uhlí-odželezňovací filtr – reversní osmóza
 Zásobník demi vody min. 150 litrů, tlakové čerpadlo
 Měřič vodivosti, plně automatický provoz
 Výstup změkčené vody až 800 lit/hod, špičkový odběr 90 lit./min.
 V úpravně vody je nutné mít odželezňovací filtr
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Příloha č. 2

Formulář k poskytování servisních služeb v záruční a pozáruční době.
Uchazeč: _________________________________________________________________
Výrobce:

____________________________

stát: _______________________________

1. Servisní organizace a jejich sídla na území ČR, (výjezdové místo servisního technika
pro tuto zakázku):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Záruční doba:
________________________________________________________________________
3. Záruční doba oprav, vč. uvedení záruční doby oprav náhradních dílů:
_______________________________________________________________________
4. Inte rval preventivní prohlídky, (v případě, že je možný interval delší než 1 rok,
uvést dobu):
________________________________________________________________________
5. Doba nastoupení servisního technika k opravě od prokazatelné výzvy:
_______________________________________________________________________
6. Možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy:
________________________________________________________________________

7. Cena preventivní prohlídky, (v případě, že se liší od ceny v pozáruční době, uvést obě
ceny)
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________________________________________________________________________

8. Cena servisní hodiny v případě opravy:
_______________________________________________________________________
9. Cena cestovného servisního technika, (v případě, že se liší od ceny v pozáruční době,
uvést obě ceny. V případě, že lze dohodnout pevné cestovné, uvést):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Cena doby strávené servisním technikem na cestě (v případě, že se liší od ceny
v pozáruční době, uvést obě ceny):
________________________________________________________________________
11. Výhody smluvního servisu v pozáruční době:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

datum: ____________________________
podpis:____________________________
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

název veřejné zakázky:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
zastoupena: Mgr. Jaroslav Šíma, předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián, místopředseda předst.
zápis: zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460
IČ: 260 95 149

zadavatel

uchazeč:

sídlo/místo podnikání:
IČ:
osoba oprávněná
jménem uchazeče

Dodávka sterilizátorů s příslušenstvím pro Nemocnici Český
Krumlov, a.s.

jednat

telefon/e- mail
nabídková cena bez DPH
DPH:
nabídková cena vč. DPH

