VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VZMR
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název zakázky: Dodávka akumulátorových svářeček hadiček krevních vaků

Datum vyhlášení:

Evidenční číslo: VZ14076

08.09.2014

1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ
V PRAZE (ÚHKT)
U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
00023736 / CZ00023736

Sídlo:
IČ / DIČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD., MBA
Ředitel ÚHKT

Odpovědná osoba ve věcech smluvních:

Ing. Martin Mayer
Náměstek pro provoz a investice
a vedoucí Oddělení biomedicínského inženýrství

Odpovědná osoba ve věcech technických:

Ing.Václav Náprstek
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
a zástupce náměstka pro provoz a investice

TRANSFUZE

2. Druh veřejné zakázky
Dodávka zboží:
•

Akumulátorové svářečky hadiček krevních vaků
Název
Přístroje a nástroje pro transfúzi
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3. Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem zakázky je dodávka akumulátorových (mobilních) svářeček hadiček krevních vaků pro potřeby
Aferetického oddělení ÚHKT.

3.1.

Technická specifikace předmětu plnění


je uvedena v Příloze č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění



tato příloha, uchazečem řádně vyplněná bude součástí Kupní smlouvy



technické požadavky jsou brány jako absolutní kritérium, nebudou hodnoceny, ale uchazeč je
povinen je akceptovat a splnit v celém rozsahu



nesplnění některého z požadavků specifikace předmětu plnění, jakožto i dalších požadavků zadávací
dokumentace povede k vyloučení uchazeče



nabízené přístrojové vybavení musí být nové, nepoužité

Uchazeči mohou podávat nabídku jen na celou zakázku.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:

říjen 2014

Místo plnění:

ÚHKT, Aferetické oddělení
U nemocnice 1, 128 20 Praha 2

5. Povinné součásti nabídky
5.1.

Identifikace dodavatele (obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ, telefon, číslo účtu a bankovní spojení, uvedení
kontaktní osoby).

5.2.

Nabídková cena v členění dle článku 6.1, musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče.

5.3.

Předmět nabídky podrobně popsaný, možno doložit technický nebo katalogový list výrobce.

5.4.

Doklady nezbytné pro prokázání kvalifikačních předpokladů dle článku 7.

5.5.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti neoprávněné
manipulaci.

5.6.

Elektronická forma nabídky podle čl.12.3.

5.7.

Vyplněný vzor kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, včetně příloh.
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6. Nabídková cena
6.1.

Uchazeč uvede položkový rozpočet pro všechny požadované součásti dodávky. Dále pak uvede
výslednou cenu dodávky, hladinu DPH a konečnou celkovou cenu s DPH. Tato cena bude předmětem
hodnocení a musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s realizací dodávky.

6.2.

Veškeré ceny musí být uvedeny v Kč.

6.3.

Platba za zboží proběhne po jeho dodávce, splatnost bude činit minimálně 30 dní.

6.4.

Všechny platby budou probíhat v Kč. Zadavatel neposkytuje finanční zálohy.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Základní kvalifikační předpoklady

7.1.


7.2.

Uchazeč doloží v čestném prohlášení (podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat), které není
starší 90 dní, že:
−

společnost není v likvidaci,

−

nebyl proti ní vyhlášen v posledních 3 letech konkurs,

−

nemá daňové nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění vůči FÚ.

Profesní kvalifikační předpoklady
 Uchazeč ve své nabídce předloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního nebo živnostenského
rejstříku) vztahující se k předmětu veřejné zakázky.

7.3.

Technické kvalifikační předpoklady
 Uchazeč předloží seznam (podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat) alespoň 3 referencí za
uplynulé 3 roky na dodávky obdobných přístrojů.

7.4.

Dokumenty prokazující kvalifikaci dle bodu 7.2 mohou být předloženy v prosté kopii.

8. Způsob hodnocení nabídek
Pro hodnocení nabídek zájemců stanovil zadavatel hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.
Hodnoceny budou pouze takové nabídky, které budou úplné a v souladu s touto zadávací dokumentací.

9.

Dodací a servisní podmínky

9.1.

Je požadováno, aby byl návod k obsluze v českém jazyce dodán také v elektronické podobě.

9.2.

Za součást dodávky považujeme rovněž montáž, instalační validace, zaškolení personálu, doložení
správné funkčnosti přístroje a potvrzení záručního listu.
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9.3.

Uchazeč musí zajišťovat záruční i pozáruční servis dodaného přístroje.

9.4.

Uchazeč musí v nabídce uvést seznam požadavků pro instalaci resp. provoz přístroje.

9.5.

Je požadována dodací doba maximálně 4 týdny od podpisu smlouvy.

9.6.

Je požadována záruční lhůta minimálně 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí zařízení. Záruční
doba neběží po dobu, po kterou zadavatel nemohl zařízení řádně používat pro vady, za které dodavatel
odpovídá. Veškeré náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese uchazeč.

9.7.

Minimální doba, po kterou budou dostupné náhradní díly a pozáruční servis musí být alespoň 8 let od
skončení záruční doby. Je požadováno, aby servisní technik uchazeče byl osobou odborně způsobilou.

9.8.

Zadavatel požaduje splnění následujících servisních podmínek:


Nástup technika a odstranění závady bez použití náhradních dílů do 48 hodin od nahlášení poruchy.



Odstranění závady za použití náhradních dílů do max. 5 dní od nahlášení poruchy.



Součástí servisních podmínek během záruční doby je i bezplatné provedení bezpečnostně-technických
kontrol, validací a elektrorevizí přístroje ve lhůtách předepsaných výrobcem, minimálně však 1x ročně
na vyzvání kupujícího.

10. Zadávací lhůta
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dní od jejího podání.

11. Termín podání nabídek
Termín podání nabídek je do 19.09.2014 do 13:00 hodin. Uchazeč bude vyrozuměn o konečném výsledku.

12. Dodatečné informace
12.1. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a odmítnout všechny předložené
nabídky.

12.2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
12.3. Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném
médiu (CD/DVD nebo Flash), v českém jazyce. U elektronické formy je požadováno, aby Příloha č. 2 –
Technická specifikace předmětu plnění byla v samostatném souboru. Cizojazyčné doklady musí být
předloženy současně s překladem do českého jazyka.

12.4. Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění
veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a
vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
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12.5. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
12.6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.7. Uchazeč výslovně uvede v nabídce, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního
vztahu (vč. kupní smlouvy) a též že souhlasí se zveřejněním výsledků zadávacího řízení, na
internetových stránkách zadavatele.

12.8. Případné dotazy k Zadávací dokumentaci nebo některé její části zašlete písemně na emailovou adresu
zakazky@uhkt.cz.

13. Způsob a místo pro podávání nabídky
Nabídky se podávají osobně (v pracovní dny od 8:00 do 15:00) v Podatelně ÚHKT nebo doporučeně poštou
v písemné formě, v uzavřených obálkách (adresovaných do podatelny ÚHKT) a zřetelně označených:
Veřejná zakázka –Dodávka akumulátorových svářeček hadiček krevních vaků – Neotvírat
Obálky musí být zabezpečeny proti otevření (např. v místě uzavření přelepeny páskou s razítkem či podpisem
uchazeče).
Adresa pro podání nabídek je:
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE
PODATELNA
U Nemocnice 2094/1
128 20 Praha 2
Při osobním doručení: Podatelna ÚHKT (budova C, 1. patro, U Nemocnice 1, Praha 2)

Otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 19.09.2014 od 13:15 hodin na Obchodním oddělení
ÚHKT (budova C, 1. patro, U Nemocnice 1, Praha 2)

Přílohy:
Příloha č. 1 – Vzor kupní smlouvy
Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění
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