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ZADAVACI DOKUMENTACE
k nadIimitní veřejné zakázce na dodávky dle zákona č. 134120í6 sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějšíchprávních předpisů.

Zadavatel:
Název zadavatele:

oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo zadavatele:

Purkyňova 446,547 01 Náchod

lČ:

26000202

DlČ:

c2699004900

osoba oprávněná jednat:

lng. lvana Urešová, MBA, předsedkyně představenstva

Název zakázkv:

,,Pořizení rehabilitačníchpřístroj ú a zařizeni - 2x
Přístrojová lymfodrenáž _ ll'o

Spolufinancováno Evropskou unií z lntegrovaného regionálního operačního programu
Název

projektu:

,,Pořízení rehabilitačníchpřístrojůa zařízení''

Reg. čísIoprojektu: cz.06.2.56l0.0/0.0/1 6-0

4310001 51 4
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ldentifikačníúdaje zadavatele

Název:

oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo:

Purkyňova 446,547 01 Náchod

lČ:

26000202

DlČ:
Zapsána

cz699o049oo
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

vloŽka 2333

osoba oprávněná jednat: lng. lvana UreŠová, MBA, předseda představenstva

Kontaktníosoba: Bc. Michaela

Kapustová, vedoucíodboru investic, nákupu a grantových

projektů

tel.:
e-mail:

+420 727 986 414

kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.czlprofile display 1 330.html

2'

ldentifikačníúdaje zástupce zadavatele

Název:
Sídlo:
lČ:
DlČ:
Zapsána

Centrum evropského projektování a. s'
Švendova1282,5oo 03 Hradec Králové
27529576

Cz27529576
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

vloŽka2674

osoba oprávněná jednat: lng. lva Krunčíková,prokuristka

Kontaktníosoba: JUDr. EliŠka Erbenová
+420 606 620 810
tel.:
e-mail:
erbenova@cep-rra.cz
Zadavatel se v souladu s $ 43 odst. 1 ZZVZrozhodl nechat se smluvně zastoupit při provádění Úkonů podle

tohoto zákona souvisejícíchse zadávacím řízením výše uvedenou osobou. osoba zastupující zadavatele
splňuje poŽadavek o zákazu střetu zájmů

a jakkoliv

se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

Zástupce zadavatele vypracoval ve spolupráci se zadavatelem tyto zadávací podmínky, včetně podmínek
kvalifikace dle odstavců 8.

1. a B. 2., s výjimkou

odstavce 8. 3. (kteý vpracoval zadavatel), dále přílohy veřejné
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zakázky č. 1 (Krycí list), 3 (Kupní smlouva), 4 (ČestnéprohláŠení)a 5 (Seznam jiných osob _ Seznam
poddodavatelů) a rovněŽ formuláře pro zveřejnění ve Věstníku veřejnýchzakázek a na Profilu zadavatele.
Přílohu č. 2 vypracovalzadavatel.

3.

ldentifikačníúdaje účastníka

Účastník vyplní příslušnou Přílohu ě. 1 (Krycí list nabídky) této zadávací dokumentace. Do Krycího listu
nabídky ÚčastnÍk doplní chybějícípoŽadované údaje. Takto vyplněný Krycí list nabídky účastníkpodepíše a

vloŽíjako první list do nabídky.

4

Udaje o veřejné zakázce

Jedná se o znova zahajovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou dle zákona č.
134120'16 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn (dále ien,,ZVZ"), vsouladu s $ 56

ZZVZ v otevřeném řizeni a v souIadu s pravidly lntegrovaného regionálního operačníhoprogramu'
obecná pravidla pro Žadatele a příjemce, aktuálně platné vydání (dále jen ,,zakázka" nebo ,,zadávací
řizeni"|'

Podáním nabídky přijímá účastníkzadávacího řízeníplně

a bez

výhrad podmínky zadávacího řízení.

Předpokládá se, Že účastníkpečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře

a

termíny obsaŽené v této

zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.
Předmět zakázky je spolufinancován Evropskou uniíz lntegrovaného regionálního operačníhoprogramu (dále

jen ''lRoP')' a to z
c2.06.2.5610.

projektu: ,,Pořízení rehabilitačníchpřístrojů a zařízenl",

0/0. 0/1 6_0 43t 0001 51

reg.

č.

4.

Tato zadávací dokumentace. věetně všech příloh (dá!e společně ien ..zadávací dokumentace") ie po
celou dobu běhu lhůtv pro podání nabídek dostupná na adrese profilu zadavatele: Chyba! Odkaz není
platný.https://zakazkv.cenakhk.czlprofile displav

5.

1

330.html.

Předmět a úče!zakázky

Předmětem veřejné zakázky ,,Pořizeni rehabilitačních přístrojú azaÍizeni - 2x Přístrojová lymfodrenáŽ
- ll", je dodávka a instalace 2 (dvou) kusú nové, dosud nepoužitépřístrojové Iymfodrenáže pro oblastní
nemocnice Náchod a.s.
Součástí kaŽdéjednotlivé dodávky je rovněŽ

a)

montáŽ, instalace, uvedení do provozu včetně ověřeníjeho funkčnosti, provedení všech provozních testů

(zejména výchozí elektrorevize apod.)

a předepsaných přejímacích zkouŠek,ověření deklarovaných

technických parametrů, dodávka musí splňovat veškerépoŽadavky na něj kladené právními předpisy

Českérepubliky;
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instruktáŽ zdravotnického personálu a pracovníka odděleníobsluŽných klinických činnostízadavatele (dle

$ 61 zákona č,' 268120'14 sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č' 63412004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějŠíchpředpisů);

c)

vystavení protokolu o proškolenía protokolu opravňujícího provádět následné instruktáŽe zdravotnického
personálu v pouŽívánízbožípro určenéhopracovníka zadavatele;

d)

dodání dokladů, které jsou potřebné pro pouŽívánÍ zboži, a které osvědčují technické poŽadavky na
zdravotnické prostředky, jako např. návod k pouŽití v českémjazyce

(i V

elektronické podobě na CD/DVD),

přísluŠnécertifikáty, atesty osvědčující,Že kaŽdý dodávaný přístroj je vyroben v souladu
bezpečnostními normami

a Čstrt, kopii prohlášení o shodě (CE

zdravotn ických prostředcích

e)

declaration)

s

platnými

a dalŠídle zákona

o

;

likvidace obalového materiálu, v nichŽ bylo zboŽí dodáno;

a dalŠípovinnosti vybraného dodavatele/prodávajícího stanovené v závazném návrhu Kupní smlouvy, ktený
tvoří Přílohu ě. 3 této zadávací dokumentace.

Podrobné technické podmínky rehabilitačníhopřístroje s poŽadovanými minimálními technickými parametry
jsou uvedeny jako Příloha č,.2 zadávací dokumentace - Technické podmínky, a jsou pro plnění předmětu
této veřejné zakázky závazné (dále jen ,,předmět veřejné zakázky'')'

Zadavatel uvádí, že údaje obsaŽené v této zadávaci dokumentace jsou kompletní a plně dostaěuiící
k podání nabídky.
Klas

if

i

kace před mětu veřej né zakázky

:

GPV kódy:
331

00000_í _ Zdravotnické přístroje;

33í50000-6 - Přístroje pro radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii a fyzioterapii.

Medicínský účel:dosáhnutíoptimálního a efektivního poskytování léčebněrehabilitačnípéčepro pacienty,

u

nichŽ doŠlov souvislosti s onemocněním, operací či Úrazem k podstatnému zhoršenífunkčníchschopností,

zvláště pohybového aparátu.
Pokud Účastník neposkytne včas všechny poŽadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude ve všech ohledech odpovídat poŽadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem povaŽováno

za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučeníúčastníkazadávacího řízení'
Podmínky zadávacíhořízení, které nejsou výslovně upraveny v této zadávacídokumentaci, se řídípříslušnými
ustanoveními

zzvz.

odkazy na obchodni názvy a technické normy:
Pokud zadávaci podmínky obsahují poŽadavky nebo přímé či nepříméodkazy na určitédodavatele nebo
výrobky' nebo patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označenípůvodu,
pak je to z důvodů,Že se jedná o stávajícízařízení v majetku zadavatele a systémy, se kterými musí být
nabÍzená dodávka kompatibil

n

í'
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V ostatních případech, pokud by se v zadávacÍch podmínkách této veřejné zakázky takové poŽadavky nebo

přímé či nepříméodkazy na určitédodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, uŽitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označenípůvodu vyskytly, pak je to z důvodů,Že stanovení
technických podmínek jiným způsobem nemůŽe být dostatečně přesné srozumitelné a

je

v souladu

s ustanovením $ 89 odst. 6 ZZVZ možnénabídnout ijiné rovnocenné řešení'

Pokud by se v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky vyskytly odkazy na normy nebo technické
dokumentydleustanovení $90odst'1nebo2zzvz,potomjevsouladusustanovením$90odst.3ZZVZ
rovněŽ moŽné nabídnout ijiné rovnocenné řešení.
NabÍdne-li Účastník jiné rovnocenné řešení dle předchozích dvou odstavců, je v takovém případě povinen
prokázat, Že nabízenéřešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně

a funkčně plně srovnatelné se

stanovenými technickými podmínkami a pouŽitelné pro medicínský účel.

6'

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši í90.000._ Kč bez DPH.
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky na základě provedeného průzkumu trhu, při kterém
oslovil několik dodavatelů, kteříse zabýva1í prodejem předmětu zakázky.

7.

Doba a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín podpisu kupní smlouvy:

říien 20í8.

PředpokIádaný termín zahá4eni plnění veřejné zakázky:

bez zbyteěného odkladu po nabytí

účinnostikupní smlouvy.
Termín dokončení a předání předmětu veřejné zakázky:

nejpozději do 6 týdnů ode dne
účinnostikupní smlouvy.

Předpokládaný termín podpisu kupní smlouvy můŽe být zadavatelem posunut v návaznosti na termín
dokončenítohoto zadávací řízení'

Místem dodávkv ie: oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, pracoviště
Náchod.

8' Požadavky na prokázání kvalifikace účastníkem
Zadavatel poŽaduje prokázání základní způsobilosti dle $ 74
technické kvalifikace dle $ 79 zzvz.
8.1 Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje Účastník dle $ 74 ZZYZ,kteý:
Strana 5 (celkem 16)
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a) nebyl V zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen

v příloze č. 3 zzvz nebo obdobný trestný čin podle práVního řádu země sídla
zahlazeným odsouzením se nepřihlíŽÍ; ie-li dodavatelem právnická osoba, musí tento

pro trestný čin uvedený

dodavatele;

k

předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak zároveň kaŽdý člen jejího statutárního orgánu, a je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba' musítento předpoklad splňovat tato právnická osoba, kaŽdý

člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním
orgánu dodavatele; Účastní-li se zadávacího řízenípobočka závodu zahraničníprávnické osoby, musí
podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; Účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu česképrávnické osobv, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, kaŽdý člen statutárního orgánu
této právnické osoby, osoba zastupujícítuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu;
b) nemá v

Českérepublice nebo v zemi svého sídla v evidenci danízachycen splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotn í pojiŠtěn í;

d) nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečenía příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) nenív likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutío Úpadku, nabyla vůčiněmu nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V tomto zadávacím řízeníprokáže účastníksplnění zákIadní zpúsobilosti dle $ 75 7ŽVZ:

o

pro písmeno a) výše předloŽením prosté kopie vÝpisu

z

evidence Reistříku trestů nebo jiného

odpovídajícíhodokladu, ie-li dodavatel právnickou osobu, doloŽí prostou kopiivýpisu z evidence Rejstříku
trestů k této právnické osobě, ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) a ke vŠem členům

statutárního orgánu (např. a.s.); je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, doloŽí
dodavatel prostou kopii výpisu z evidence RejstřÍku trestů ve vztahu k této právnické osobě, ke kaŽdému

členovi statutárního orgánu této právnické osoby

a

k

osobě zastupující tuto právnickou osobu ve

statutárním orgánu dodavatele; ie-li dodavatel pobočka závodu zahraničníprávnické osobv, doloŽí prostou

kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů k této právnické osobě a k vedoucÍmu pobočky závodu; ie-li
dodavatel pobočka závodu česképrávnické osoby, doloŽí prostou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů
k této právnické osobě, ke kaŽdému členu statutárního orgánu této právnické osoby, k osobě zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a k vedoucÍmu pobočky závodu;
a

pro písmeno b) výše předloŽením prosté kopie potvrzení přísIušného finančníhoúřadu a čestného

prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsaného osobou oprávněnou jednat za účastníka;
a

pro písmeno c) výše předloŽením prosté kopie čestnéhoprohlášení podepsaného osobou oprávněnou
jednat za účastníka;
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pro písmeno d) výŠepředloŽením prosté kopie potvrzení příslušnéokresní správv soclálního
zabezpečení;

r

plo písmeno e) výše předloŽením prosté kopie vÝpisu z obchodního reistříku' nebo předložením
písemnéhoěestného proh!ášení v případě. Že není v obchodním reistříku zapsán.

Účastník je oprávněn pouŽít za Účelem prokázání splnění části základní způsobitosti dle $ 74, odst. 1, písm.
b) a c) ZZVZ příslušný vzor čestnéhoprohlášení, které je jako PříIoha č' 4 nedílnou součástí této zadávacÍ
dokumentace.

zzvz předloží vybraný dodavatel před

uzavřením smlouvy

originály nebo ověřené kopie dokladů poŽadovaných dIe tohoto odstavce 8.
součástíjehonabídky.

í., pokud již nebyty

V souladu s ustanovením $ 86 odst. 3

Veškerédoklady prokazující základní zpúsobilost podle

s75zzvz

musí v souladu s ustanovením $ 85
odst.5 ZZVZprokazovatsplnění požadovaného kritéria zpŮsobilostl nejpozdějiv době 3 měsícůpřede
dnem zaháiení zadávacího řízení.

8.2 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k Českérepublice dle $ 77 odst. í ZZVZ prokazuje Účastník
předloŽením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyŽaduje.

Za účelemsplnění profesnízpůsobilosti dle $ 77 odst. 2 písm. a) ZVZzadavatel dále poŽaduje, aby Účastník
předloŽil doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímupředmětu veřejné zakázky a to zejména:

Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze ě.1 aŽ 3 Živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 sb.,
v platném znění).
Splnění profesní způsobilosti dle $ 77
účastníkpředložením prosté kopie:

zvz

a dle tohoto odstavce 8.2. zadávací dokumentace prokáŽe

vÝpisu z obchodního reistříku, nebo předloŽením písemného čestnéhoprohlášení v případě, Že
nenív obchodním rejstříku zapsán;
a

příslušnéhooprávnění k podnikání nebo vÝpisem ze živnostenskéhoreistříku, kteým prokáŽe
splněnípoŽadavků zadavatele v souladu s ustanovením $ 77 odst. 2 písm. a) zzvz- Výroba, obchod
a služby neuvedené v příloze ě,.1 aŽ 3 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., v platném
znění).

V souladu s ustanovením $ 86 odst. 3

zzvz předloží vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy

originály nebo ověřené kopie dokladů požadovaných dle tohoto odstavce 8. 2., pokud již nebyly

souěástí jeho nabídky.
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Veškerédoklady prokazujícíprofesní způsobilost podle $ 77 odst. í ZZYZ musí v soutadu
s ustanovením $ 86 odst. 5 zzvz prokazovat splnění poŽadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců ořede dnem

háiení zadávacího řízeni

8.3 Technická kvaIifikace
Splnění technické kvalifikace prokáŽe účastníkpředloŽením Seznamu vÝznamnÝch dodávek obdobného
charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před zahájenim zadávacího řízení, včetně uvedení jejich ceny,
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele podle ustanovení $ 79 odst' 2 písm. b) zzvz. Za takové
významné dodávky povaŽuje zadavatel dodávky nových rehabilitačních přístrojů, včetně jejich instalace
a

zprovoznění. Nesmíse jednat o dodávku pouŽitých nebo repasovaných

přístrojů.

Zadavatel poŽaduje předloŽenÍ seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky, kteý

obsahuje minimálně 2 (dvě) významné dodávky nového obdobného rehabilitačního přístroje přístrojové lymfodrenáŽe, včetně jeho instalace a zprovoznění, v celkovém mlnimálním objemu
dohromady za obě dodávky ve výši 95.000,- Kč bez DPH.

SpInění poŽadavků zadavatele dle tohoto odstavce 8.3 zadávací dokumentace prokáže účastník
předložením seznamu významných dodávek ve formě čestnéhoprohlášení, přičemŽ je oprávněn pouŽít
příslušný vzor, kteý tvořív Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace,

ktený upraví podle skutečnosti a podepíŠe

jej osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka'Seznam bude obsahovat kontaktní údaje objednatele za

Účelem ověření významných dodávek zadavatelem.

Účastník, se kteým bude uzavřena smlouva je povinen předložit dle $ 86 odst. 3 ZZVZ originály, nebo
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud ie jiŽv zadávacím řízenínepředloŽit.

Zadavatel dIe ustanovení $ 86 odst. 2 7zvz nepřipouští nahradit v nabídce poŽadované dokIady
čestným prohlášením s výjimkou, kdy doklad ve formě čestnéhoprohlášení vyŽaduje zzvz.
Je-li Účastníkzapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle $ 226 a násl. zzvz, můŽe prokázat splnění
základni způsobilosti a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starŠíneŽ 3

měsíce od zahájení zadávacího řízení; výpis ze seznamu nahrazuje prokázání způsobilosti účastníka
v rozsahu v něm uvedených Údajů.

Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů dle $ 233 a násl. zzvz, můŽe prokázat splnění
kvalifikace platným certifikátem; tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu v něm
uvedených Údajů. ProkáŽe-i dodavatel kvalifikaci certifikátem, je zadavatel oprávněn poŽadovat po tomto
dodavateli před uzavřením smlouvy předloŽenídokladů dle ustanovení $ 74 odst. '1 písm. b) aŽd)ZZYZ.

9. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob' Seznam poddodavatelů
9.

1 Prokázání kvalifikace prostřednictvím iiných osob
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Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určitéčásti technické kvalifikace nebo profesnízpůsobilosti,
s výjimkou kritéria dle
v

$ 77 odst. 1 zzvz,

je oprávněn splnění kvalifikace
jiných osob' Dodavate| je v takovém případě povinen

poŽadované zadavatelem,

chybějícímrozsahu prokázat prostřednictvím

předloŽit:

a)
b)
c)
d)

doklady prokazujícísplněníprofesnízpůsobilosti podle s 77 odst.

1zzvzjinou

osobou,

doklady prokazujícísplnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle $ 74

zzvzjinou osobou, a

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.
PoŽadavek na předloŽenípísemného závazku podle písm. d)výše je splněn, pokud takový závazekobsahuje
společnou a nerozdílnou odpovědnost této jiné osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Účastník za Účelem předloŽení seznamu jiných osob ve smyslu tohoto odstavce pouŽije příslušnou Přílohu
č. 5 zadávací dokumentace (Seznam jiných osob-Seznam poddodavatelů) a tuto upraví dle skutečnosti.

Doplní-li účastníkdo Přílohy č. 5 jiné osoby, ktenými prokazuje splnění urěité části zadavatelem
požadované technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, vloŽí do nabídky rovněŽ prosté kopie
dokladů uvedených výše v tomto odstavci pod písm. a) až d), vztahujícíchse k těmto jiným osobám
již v nabídce.
9.2 Seznam poddodavatelů
Zadavatel dále dle ustanovení

s

105

zzvz

poŽaduje, aby účastníkv nabídce předloŽil seznam poddodavatelů,

obsahující identifikačníúdajekaŽdého poddodavatele a činnost jednotlivých poddodavatelů, kterou budou při
realizaci předmětu veřejné zakázky provádět, jsou-li účastníkoviznámi a uvedl, kterou část předmětu veřejné
zakázky bude kaŽdý z poddodavatelů plnit.
Úěastník je

za

Účelem předloŽení seznamu poddodavatelů ve smyslu tohoto odstavce oprávněn vyuŽít

přísluŠnouPřílohu ě. 5 zadávací dokumentace (Seznam jiných osob-Seznam poddodavatelů) a tuto upravit
dle skutečnosti.

10. Technické podmínky výrobku určenéhok dodání
Účastník prokáŽe splnění technických podmínek nabízeného rehabilitačního přístroje (předmět zakázky)
předloŽením:

í0'1. technických

podmÍnek nabízenéhorehabilitačního přístroje, kterévyhotovíúčastník,výrobce, distributor

nebo jiná osoba, a uvede v nich zejména konkrétní název výrobku a jeho výrobce. MůŽe se jednat např.
o katalog, prospekt' technický list, produktový list, návod k obsluze nebo jiný obdobný doklad v českém

iazyce' Tyto technické podmínky účastníkabudou tvořit přílohu č. 1 Kupní smlouvy. Z předloŽených
listin musívyplývat, Že rehabilitačnípřístroj splňuje veškerétechnické podmínky stanovené v zadávací
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dokumentaci, la'n., že zadavatel musí být z jednotlivých předloŽených dokumentů schopen posoudit
splnění vŠech svých technických podmínek;

í0.2. technických podmínek nabÍzeného rehabilitačního přístroje, které účastníkdoloŽí, formou vyplnění
Přílohy

ě,.

2 zadávací dokumentace - Technické podmínky ve

formátu word. Příslušnou tabulku

účastnÍkvyplnÍ avloŽí do své nabÍdky' Tyto technické podmínky budou tvořit přílohu č. 2 Kupní smlouvy'

Účastník uvede v tabulce ke kaŽdému jednotlivému parametru nebo poloŽce v barevně vyznačeném
poli, zda jím navrŽené řešení poŽadavek splňuje (A), případně nesplňuje (N). U parametrů, kde je moŽno

dále uvést konkrétní číselnéhodnoty, příp. upřesňující popis, uvede účastníktyto hodnoty, příp. popis

v poli ,,Hodnota / Popis". Pokud účastníkv tabulce uvede alespoň v jednom případě Údaj N, znamená
to nesplnění technických podmínek veřejné zakázky a z toho plynoucí vyloučeníÚčastníka zadávacího

řízenípro nesplnění zadávacích podmínek; a
'10.3. datového nosiče (např. CD/DVD,flash disc), na ktený účastníknahraje (i) prohlášení o shodě nabízeného

výrobku, (ii)

cE

certifikát nabízeného výrobku, (iii) UŽivatelský manuál v českémjazyce

a

(iv)

UŽivatelský manuálv anglickém jazyce (e-livýrobce přístroje mimo ČR).

V

případě pochybností se splněním technických podmínek si zadavatel vyhrazuje právo poŽadovat po

Účastníkovi předloŽení prohlášení výrobce, Že nabízenéřešení splňuje poŽadované technické podmínky'
Nesplnění tohoto poŽadavku znamená nesplnění technických podmínek veřejné zakázky a z toho plynoucí
vyloučeníúčastníkazadávacího řízen í pro nesplnění zadávacích podmínek.

1í 'Dalšípožadavky

zadavatele na vvbraného dodavatele:

Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, zjistí zadavatel dle ustanovení $ 122 odst. 4 zzvz údaje o jeho
skutečnémmajiteli, a to podle zákona o něktených opatřenÍch proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financovánÍ terorismu (dále jen "skutečný majitel'')

z evidence Údajů o skutečných majitelích podle zákona

upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob' Zjištěnéúdaje zadavatel uvede v dokumentaci o

veřejné zakázce. Pro tyto Účely umoŽní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajůmo
skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro Účely výkonu

dozoru podle části třinácté hlavy ll umoŽnítakový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úradu pro ochranu
hospodářské soutěŽe.
Nelze-li zjistit Údaje o skutečnémmajiteli postupem podle $ 122 odst. 4
5

zzvz

zzvz,

vyzve zadavatel dle $ 122 odst.

vybraného dodavatele rovněŽ k předloŽení výpisu z evidence obdobné evidenci Údajů o skutečných

majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačníchúdajůvšech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předloŽení dokladů ,

z nichŽ vyplývá vztah vŠechosob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou

zejména
1.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,
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3. rozhodnutí statutárního orgánu o Vyplacení podílu na zisku,

4' spoleěenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
ZadavateItímto upozorňuje účastníky,Že povinnostidle tohoto článku zadávacÍ dokumentace vznikají
pouze wbranému dodavateli, a to před podpisem smlouvy.

1

2.Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany Účastníkůvsouladu s s 98 ZZYZbudou doručeny emailem zástupci zadavatele na adresu: erbenova@cep-rra.cz (telefonické dotazy nebudou akceptovány).
Přijejich vyřizování bude zadavatel postupovat v souladu s $ 98 a $ 99

zzvz.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není Žádost o vysvětlení doručena včas' a to nejpozději
8 pracovních dnů před koncem lhůtu pro podání nabídek.

13.obchodní a pIatební podmínky (Návrh Kupní smlouvy)
obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy,

ktený tvoří

Přílohu č. 3 - této zadávací

dokumentace (dále jen,,smlouva")'
Účastník akceptuje návrh smlouvy, a to ve vŠech ustanoveních včetně platebních a sankčníchpodmínek. Tato
podmínka je splněna, pokud bude k nabídce účastníkapřiloŽena smlouva podepsaná osobou oprávněnou
jednat za účastníka,do něhoŽ účastníkřádně doplní pouze označenéúdaje pro doplnění. Úěastník není

oprávněn návrh smIouvy upravovat ani doplňovat. Úěastník je oprávněn pouze doplnit podbarvené
údaje.

Bude-li smlouva podepsána odlišnou osobou neŽ tou' u které vvp|ývá oprávnění iednat za účastníka
z obchodního reistříku' vloŽí Účastník do nabídky kopii příslušnéplné moci nebo jiného dokumentu, ze kterého
vvp|vne oprávnění podepsané osobv iednat za Účastníka'

Archivace dokumentů
Dodavatelé - účastnícipři plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, Že vybraný účastníkbude zavázán
k archivaci

veškeých písemných dokladů týkajícíchse veřejné zakázky minimálně do 31. 12.2028'

Dále bude vybraný Účastník zavázán minimálně do

31

.

12' 2028 poskytovat poŽadované informace a

dokumentaci souvisejícís rea|izací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(Centrum pro regionální rozvoj

ČR, Ministerstvo Životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,

Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský Účetní dvůr, NejvyšŠíkontrolní úřad, příslušný orgán
finančnÍsprávy

a dalšíoprávněné orgány státní správy) a je

povinen vytvořit výše uvedeným osobám

podmínky k provedení kontroly vztahujícísek realizaciveřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly

součinnost'
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Součinnost při finanění kontrole
Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, Že podle $ 2 písm. e) zákona č. 320i200'1 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný účastníkosobou povinnou spolupůsobit

při výkonu finančníkontroly. Tato povinnost se týká rovněŽ těch částínabídek, smlouvy

a souvisejících

dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství,
utajované informace) za předpokladu, Že budou splněny poŽadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé

berou na vědomí, Že obdobnou povinností bude vybraný účastníkpovinen smluvně zavázat také své
poddodavatele.

Pojištění
Zadavatel poŽaduje, aby měl vybraný dodavatel sjednáno pojiŠtěníodpovědnosti za škodu způsobenou svoji
činnostítřetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výŠikupní ceny rehabilitačníchpřístrojů, které jsou
předmětem veřejné zakázky včetně DPH na jednu pojistnou událost, a zavazqe se, Že bude takto pojištěn po
celou dobu trvání smlouvy.
Potvrzení o těchto pojištění vybraný dodavatel předkládá při uzavření smlouvy a v době trvání této smlouvy je
povinen na výzvu zadavatele předloŽit do 5 kalendářních dní doklad o jejich platnosti a rozsahu.

14'Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle jejich

ekonomické výhodnosti nabídek, a to na základě nejniŽší

nabídkové ceny v Kč bez DPH, v souladu s ustanovením $ 114 a násl. zzvz'
Bude-li rozpor mezi cenou uvedenou jinde v nabídce a cenou uvedenou v kupní smlouvě,

je pro

Účely

hodnocení rozhodující celková cena V kupní smlouvě.
Pořadí nabídek bude stanoveno dle cenových nabídek účastníků
zadávacího řízení v Kč bez DPH, a to od
nejniŽšícenové nabídky k nejvyšší.Zadavatel rozhodne

o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka

zadávacího řizení, kteý splní vŠechny zadávací podmínky a nabídne nejniŽší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH.

15.Požadavky a podmínky pro zpracování listinné nabídky
í5.1. Dále popsané poŽadavky a podmínky pro zpracování nabídky povaŽuje zadavatel za jedno z opatření,
která přispívajík transparentnímu vedení veřejné zakázky. Zadavatel proto doporučuje, aby účastnícityto
podmínky respektovali:

o
.

nabÍdka bude zpracována v českémjazyce, podepsána oprávněným zástupcem Účastníka;

nabídka bude odevzdána v listinné a pevně spojené formě; veŠkeréčásti nabídky budou po spojenítvořit
jeden celek; strany budou očíslovány vzestupnou nepřeruŠenou řadou;
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nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést V omyl. Nabídka musí být
doručena v řádně uzavřené obálce; tato obálka bude zřetelně označena nápisem:

,,NEoTVíRAT"

r

1'l?

- ,,Pořizení rehabilitačních přístrojů a zařízení
- 2x Přístrojová Iymfodrenáž - ll"

obálce budou dále za Účastníkajako odesílatele uvedeny tyto údaje: název/jméno a doručovací

adresa.

o

nabídka bude předloŽena v jednom originálním listinném vyhotovení; dále ÚčastnÍk vloŽí do nabídky
datový nosič (např. CD/DVDiflash disc), na kterém bude (a) kompletní scan originální nabídky např. ve
formátu PDF, a to bud' v jednom či více souborech (b) doplněná kupní smlouva v editovatelné podobě ve
formátu WORD včetně příloh, (c) Prohlášení o shodě nabízeného výrobku; (d)

výrobku; (e) UŽivatelský manuál v českémjazyce;

a (f) UŽivatelský manuál

cE

certifikát nabízeného

v anglickém

jazyce

(je-li

výrobce přístroje mimo Čn;'
Účastníci jsou oprávněni nahrát všechny shora uvedené dokumenty dle písm. a) aŽ t) na jediný datový
nosič. V případě nesouladu mezi údaji v listinné podobě nabídky a v elektronické podobě nabídky, platí
Údaje v listinné originální podobě nabídky.

15.2. Struktura podané nabídky

Zadavatel doporučuje níŽe uvedené řazení listinné nabídkv:

a) Krycí list nabídky;
b) DokIady prokazující splnění základni způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace
budou předloŽeny v souladu s poŽadavky dle článku 8. této zadávací dokumentace v pořadí:

o
o
o

dokladY prokazujícízákladní způsobilost;
dokladY prokazující profesní způsobilost;

doklady prokazujícítechnickou kvaliÍikaci'

c) obchodní a platební podmínky (Návrh Kupní smlouvy);
d) Technické podmínky rehabilitačního přístroje určenéhok dodání:

.
.
.

Technické podmínky dle pokynů uvedených v odstavci 10. 1. této zadávací dokumentace;
Technické podmínky dle pokynů uvedených v odstavci 10.2. této zadávací dokumentace; a

Datový nosič (např. cD/DvD,flash disc) dle pokynů uvedených vodstavci

'l0.3'

této zadávací

dokumentace, na kterém bude nahráno (i) prohlášení o shodě nabízeného výrobku, (ii)

cE

certifikát

nabízeného výrobku, (iii) UŽivatelský manuál v českém)azyce a (iv) UŽivatelský manuál v anglickém
jazyce (je-livýrobce přístroje mimo ČR).

e) Seznam jiných osob-Seznam poddodavatelů;

f)

Scan nabídky na datovém nosiči:
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Účastníci do svÝch nabídek vloŽí datový nosič (např. CD/DVD/flash disc)' na kterém bude:

o

kompletní originální nabídka V elektronické podobě, tj. naskenovaná např' Ve formátu PDF, v jednom
či více souborech; a

.
16.

doplněná Kupnísmlouva v editovatelné podobě ve formátu WORD včetně příloh.

Společná nabídka

Nabídka podaná společně několika dodavateli bude v Úvodu obsahovat písemnou smlouvu, vymezujícíjejich
vzá4emný vztah

-

zejména jakým způsobem bude rozdělena jejich odpovědnost za plněníveřejné zakázky.

Zadavatel poŽaduje, aby odpovědnost nesli vŠichnidodavatelé podávající společnou nabídku společně a
nerozdílně. V takovém případě bude za písemnou smlouvou řazena plná moc s přesným vymezením
oprávnění pro zmocněnce, kteý společnou nabídku podává. Poté bude následovat povinný obsah a pořadí
dokumentů uvedených výŠepro zmocněnce společnénabídky, dále pro druhého Účastníka společnénabídky'
dále aŽ po n-tého účastníkaspolečnénabídky.

1

7.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky n e b u d e, vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky,
uskutečněna.

18'Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končídne

06. 08. 2018, v 10,00 hod.

VŠechny nabídky musí být doručeny zástupcizadavatele před skončenímlhůty pro podání nabídky.
Nabídkv se podávaií na adrese zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a. s., Hradec Králové, Švendova 1282,
3. patro, kanceIář č,. 42'l.

PsČ 5oo

03 (Evropský dům),

Nabídky v listinné podobě lze podávat prostřednictvím drŽitele poštovnílicence nebo osobně v pracovní dny
od 8,00 do 11,00 hodin a od 12,00 do 15,00 hodin

Posledníden podánínabídky je moŽné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.
VyuŽívá-li Účastníkk doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese Účastník plně riziko včasnéhoa
řádného doručenínabídky, věetně neporušenosti obálky'
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19.Místo a čas otevírání obálek
otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po konci lhůty pro podání nabídek, na adrese
zástupce zadavatele: centrum evropského projektování, a. s., Hradec Králové, Švendova í282, Psč 5oo
03 (Evropský dům)' v zasedací místnostive 3. patře.

20.Změna zadávacích podm ínek
Zadavatel

si

vyhrazuje právo dodatečně změnit

s ustanovením $ 99

21

zzvz.

či doplnit zadávací dokumentaci zakázky

v souladu

Účastníkůmv takovém případě nenáleŽí Žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

.Zrušeni zadávacího řízen í

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle $ 127

zzvz.

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká

účastníkůmvůčizadavatelijakýkoliv nárok. Zejména je zadavatel v souladu s ustanovením $ 127 odst. 2 písm'

e) ZZVZ oprávněn zadávací řízení zrušit v případě, kdy zadavatel neobdrŽí podporu (dotaci), z níŽ měl být
předmět veřejné zakázky hrazen.

22.Záv ěreéná ustanoven í
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o účastníkovizveřejně dostupných zdrojů.

Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastív zadávacímřízení.
RovněŽ zadavatel nepoŽaduje poplatky zato, Že se účastníkmůŽe o veřejnou zakázku ucházet. PředloŽené
nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel upozorňuje účastníkyna skutečnost, Že veřejné zakázka je spolufinancována Evropskou unií
z lntegrovaného regionáIního operačního programu a proto v rámci realizace a přiměřeně i po jejím
ukončení,bude nezbytné respektovat pravidla a podmínky dané citovaným operačnímprogramem.
Zadavatel nepři pouští varianty nabídek.

Zadávací lhůta' tj. lhůta, po kterou jsou účastnícisvými nabídkami vázáni, běŽí 4 měsíce od posledního dne
lhůty pro podání nabídek'
CEIiIRIJI{

ilnoP$Éfi0 FfioJEffi0VÁilÍ
Svendova

V Hradci Králové dne 29. 06' 2018

I

2g2 A

o.s,

000 3 HRADEc rnÁLovř

lČ:27529576 DlČ:CZ27529576

oblastní nemocnice Náchod a.s.

JUDr.
Eliška
Erbenov
á

Digitálně
podepsal JUDr.
Eliška Erbenová
Datum:
2018.06.28
09:12:06
+02'00'

Za: Centrum evropského projektování a's'
lng. lva Krunčíková
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Přílohv:

Příloha č' 1:

Krycí list nabídky

Přílohy č. 2:

Technícké podmínky

Přílohy č. 3:

Kupnísmlouva

Příloha č. 4:

Čestnéprohlášení

Příloha č. 5:

Seznam jiných osob-Seznam poddodavatelů
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