Výzva k podání nabídky
Výběrové řízení

„Nákup a dodání hemodialyzačního monitoru 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 rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

2. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka 1 ks hemodialyzačního monitoru pro
Nemocnici Český Krumlov, a.s..

3. Specifikace veřejné zakázky:
Hemodialyzační monitor musí splňovat:
a) Základní technické požadavky (Příloha č. 1)
b) Nabídka servisních služeb v záruční a pozáruční době (Příloha č. 2)
c) Ostatní požadavky:
1. Při provádění montáže je nutno dodržovat předpisy pro bezpečnost práce,
technologické postupy a příslušné ČSN
2. Při předání zařízení do provozu budou dodány doklady
- prohlášení o shodě
- návod v českém jazyce
- předávací protokol
- doklad o likvidaci odpadů
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4. Doba a místo plnění veřejné zakázky:



Předpokládaný termín dodávky:
Místo plnění:

do 31.12.2011
Nemocnice Český Krumlov a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Oddělení HDO

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložením oprávnění k podnikání
(postačí neověřené fotokopie).

6. Způsob hodnocení nabídky:
Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií:
HODNOCENÉ KRITÉRIUM
nabídková cena

VÁHA
60 %

záruční doba a podmínky záručního i
pozáručního servisu

10 %

dostupnost servisu, stanovení nejbližšího
servisního střediska, termín nástupu na
opravu v záruční době a po jejím skončení
podmínky proškolení personálu na přístroj
- proškolení, certifikace, četnost, cena

10 %
10 %

počet a cenu pravidelných bezpečnostních
prověrek BTK dle servisního manuálu
výrobce

10 %

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, v členění bez DPH a vč. DPH
v korunách českých (Kč).

8. Platební podmínky:
Fakturace bude provedena po předání předmětu plnění bez vad a nedodělků. Doba splatnosti
daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dní ode dne doručení daňového
dokladu zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje.
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9. 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 a dodávka Hemodialyzačního monitoru pro Nemocnici Český krumlov, a.s.“
výběrové řízení - NEOTVÍRAT“
Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 25.11.2011 do 15.00
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.

10. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:
Datum:
28.11.2011
Hodina:
11.00 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:
- splnění či nesplnění kvalifikačních předpokladů
- zda nabídka vyhověla kontrole úplnosti

11. Ostatní podmínky:








Nabídky musí být podány písemně, v českém jazyce a podepsány statutárním
zástupcem organizace nebo vedoucím pracovníkem závodu uvedeným na výpisu
z obchodního rejstříku.
Počet vyhotovení: 1 x originál.
Součástí nabídky musí být řádně vyplněna Příloha č. 2, podepsána statutárním
zástupcem organizace nebo vedoucím pracovníkem závodu uvedeným na výpisu
z obchodního rejstříku (Příloha č. 2 bude součástí návrhu Kupní smlouvy).
Součástí nabídky musí být také návrh Kupní smlouvy (vč. Přílohy č. 2).
Zadavatel požaduje min. délku záruční doba 24 měsíců.
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.
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V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč
povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.
Kupní smlouva se bude řídit zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění;
smluvní pokuta při prodlení kupujícího při úhradě kupní ceny nesmí být vyšší než-li
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně do výše 1 % z kupní ceny
(v případě uvedení této smluvní pokuty, musí být ve smlouvě stanovena i smluvní
pokuta pro případ prodlení prodávajícího, max. ve stejném rozsahu);
Stanovení 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
Stanovení oprávnění kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy v případě nedodržení
podmínek uvedených v Příloze č. 2;

12. Práva zadavatele:


Zadavatel si vyhrazuje právo:
nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály
vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy
doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro
všechny uchazeče
jednat o upřesnění konečného znění smlouvy
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.

V Českém Krumlově, dne 15. 11. 2011

………………………………………………..
zadavatel – podpis, razítko
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