Veřejný zadavatel:

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany

vyzývá zájemce

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,
přičemž
v souladu s ust. § 31 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách
(dále jen „ZVZ“)
není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána dle ZVZ

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

"Dodávka
elektrokonvulzivního přístroje"
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Identifikační údaje zadavatele

I.

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
se sídlem: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 669 792
zastoupená: prim. MUDr. Petrem Žižkou, ředitelem
Kontaktní osoba pro tuto veřejnou zakázku: MUDr. Vladislav Žižka
Tel. č: 377 813 486
E-mail: pldobrany@pld.cz
Druh a předmět veřejné zakázky malého rozsahu

II.

1) Název veřejné zakázky
„Dodávka elektrokonvulzivního přístroje"
2) Druh a předmět veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, která není - v souladu s ust. § 31 ZVZ
- zadávána dle ZVZ. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového elektrokonvulzivního přístroje
s příslušenstvím pro potřeby zadavatele vč. dopravy, montáže, připojení a uvedení do provozu,
zaškolení zaměstnanců Zadavatele k obsluze, dodání návodu k užívání vč. technického popisu a
dalších dokumentů, (protokol o shodě, záruční list), max. do 19. 12. 2016.

Plnění předmětu veřejné zakázky musí být realizováno v souladu s touto výzvou včetně
všech jejích případných příloh, v souladu s nabídkou vítězného uchazeče a s relevantními právními
předpisy v platném znění.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 800.000,- Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských)
bez DPH.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na základě údajů a
informací o veřejných zakázkách obdobného předmětu plnění. Veřejná zakázka je financována z
vlastních zdrojů Zadavatele
Technická specifikace dodávky:











možnost na sobě nezávislého samostatného nastavení šířky impulzu, stimulační frekvence,
délky stimulace a stimulačního proudu
3 snímací kanály (2xEEG, EKG)
stimulace krátkými bipolárními obdélníkovými impulzy
nastavitelná šíře impulzu: 0,3 až 1 ms, minimálně ve třech stupních
stimulační frekvence: 20 až 120 Hz (pro všechny šíře impulzů)
délka stimulace: 0,5 až 8 s
stimulační proud: 500 až 900 mA
stimulační energie (@220Ω): 0,2 až 200 J
náboj (@220Ω): 3,0 až 1150 mC
on-line monitorování statické impedance kůže po přiložení stimulačních elektrod s číselným
ukazatelem
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dotykový LCD displej s on-line sledováním:
o průběhů 2 vybraných kanálů s možností přepínání,
o statické impedance,
sofistikovaná analýza EEG, která poskytne lékaři odhad pravděpodobnosti, že indukovaný
záchvat byl nadprahový
software pro management (EMR) a analýzu dat z ECT výkonů s pacientskou DB,
připojením k PC i externímu monitoru a možností práce v síti
termostabilní záznam o průběhu a parametrech stimulace
dvoukanálový zapisovač (tisk stimulačních parametrů a volitelné záznamy EEG a EKG)
ruční elektrody s dálkovým ovládáním
samotestování (autokalibrace) přístroje před stimulací

Nezbytné bezpečnostní prvky:
 ochranný kryt šokovacího tlačítka
 zvukový signál před zahájením aplikací energie
 odlišný zvukový signál při aplikaci energie
 nemožnost spuštění stimulace při nesprávné velikosti statické impedance kůže
 během stimulace elektrokonvulzivní přístroj měří a kontroluje šířku impulzu, frekvenci,
elektrický proud a napětí, trvání sledu impulzů a celkovou dávku aplikované energie.
Další požadavky zadavatele:
 Záruka: min 24 měsíců, pozáruční servis, BTK, max. termín dodání: do 19. 12. 2016
 Splatnost faktury 30 dní.
 Součástí nabídky bude i návrh kupní smlouvy obsahující shora uvedené požadavky zadavatele
vč. souhlasu prodejce s případným zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu,
zejména v Registru smluv a na profilu zadavatele.

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

1) Doba plnění veřejné zakázky
Je stanovena do max. 19. 12. 2016. Uzavření smlouvy se předpokládá koncem listopadu 2016.
Uchazeč je oprávněn nabídnout zadavateli i kratší termín plnění.
2) Místo plnění veřejné zakázky
je areál Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, se sídlem Ústavní ul., Dobřany.

IV.

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k ní

Zadávací dokumentace není zadavatelem zpracovávána, neboť veškeré relevantní informace
pro zpracování nabídky jsou obsaženy v této výzvě.

V.

Misto a lhůta pro podání nabídek

1) Místo pro podání nabídek
Nabídky je možno podávat osobně v sídle zadavatele do sekretariátu ředitele, a to v pracovní
dny od 8:00 do 14:30 hod. nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele, a to vždy tak, aby do
konce lhůty pro podání nabídek byla nabídka zadavateli doručena.
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2) Lhůta pro podání nabídek
Nejpozdější termín pro podání nabídek je stanovena na 28. 11. 2016, do 8:00 hod.
Na později doručené nabídky nebude brát zřetel a taková nabídka bude obratem vrácena na
uvedenou zpětnou adresu.
3) Forma a rozsah nabídky
Nabídka uchazeče musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál, v českém
jazyce. Nabídka musí splňovat požadavky Zadavatele uvedené v této výzvě. Elektronická forma
nabídky se nepřipouští.
Nabídka uchazeče musí obsahovat následující dokumenty:
 identifikační údaje uchazeče vč. údajů o nabídkové ceně
 „produktový list“ obsahující vyobrazení a podrobný popis nabízeného zboží
 doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
 případné plné moci
 návrh kupní smlouvy obsahující požadavky zadavatele (viz shora), podepsaný
osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat, vč. data a razítka, místa,
identifikace osoby podepisující a její funkce)
Nabídka s přílohami bude svázána do jednoho celku tak, aby bylo zamezeno neoprávněné
manipulaci s jednotlivými dokumenty nabídky.
Zadavatel nabídku uchazeče ze zadávacího řízení vyřadí a uchazeče bezodkladně
vyloučí v případě, že:
 uchazeč v nabídce nedoloží veškeré doklady a dokumenty požadované v tomto zadávacím
řízení v předepsaném rozsahu,
 nabídka uchazeče bude v rozporu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a požadavky
Zadavatele uvedenými v tomto zadávacím řízení,
 nabídka uchazeče bude obsahovat nepravdivé nebo jinak zavádějící údaje, informace nebo
dokumenty,
 v dalších případech vyplývajících (analogicky) ze ZVZ nebo z této výzvy.
Nabídka, která bude uchazečem podána po skončení lhůty pro podání nabídek, nebude
v rámci otevírání obálek otevřena, a to ani v případě, že by se jednalo o nabídku jedinou. Uchazeč
bude o pozdním podání nabídky vyrozuměn.
Uchazeč je oprávněn v rámci tohoto zadávacího řízení podat pouze jednu nabídku, ať už
samostatně nebo jako součást dodavatelského konsorcia. Uchazeč, který podal nabídku v tomto
zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v rámci
tohoto zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém nebo slovenském jazyce
v písemné formě, v řádně uzavřené obálce, opatřené zpětnou adresou zájemce a na uzavření (přes
lep) opatřena razítkem a podpisem zájemce či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou, a
musí být označena názvem této veřejné zakázky:

"Dodávka elektrokonvulzivního přístroje"
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu
z obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být
součástí dokumentace uchazeče.
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Otevírání obálek s nabídkami

VI.

se uskuteční dne 28. 11. 2016 v 8,30 hodin v sídle zadavatele, tj. v zasedací místnosti
v administrativní budově zadavatele. Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky
byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč musí být na jednání zastoupen
osobou oprávněnou za něj jednat a to buď na základě plné moci nebo osobou oprávněnou k
zastupování dle výpisu z obchodního rejstříku.
Zadavatel stanovuje, že posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek bude
provádět komise, která bude plnit rovněž funkci komise pro otevírání obálek.
VII. Vázanost uchazečů jejich nabídkou a vyrozumění uchazeče:
Uchazeč je svou nabídkou vázán od podání nabídky do okamžiku podpisu Kupní smlouvy, s
uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení zakázky bude zasláno jednotlivým uchazečům do jejich sídla do
5 dnů od rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky.
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení zadávacího řízení s vítězným uchazečem.
Odmítne – li vybraný uchazeč uzavřít se Zadavatelem Kupní smlouvu nebo neposkytne – li
Zadavateli potřebnou součinnost, může Zadavatel uzavřít Kupní smlouvu dalším uchazečem, který
se umístil na základě provedeného hodnocení ve smyslu této výzvy jako následující v pořadí.
VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
1) Prokázání kvalifikačních předpokladů zájemce
V rámci posouzení kvalifikace musí zájemce prokázat splnění níže uvedených
kvalifikačních předpokladů. Zájemce, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude
vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení.
Je-li vyžadováno čestné prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou zájemce, tj. jeho
statutárním orgánem, nebo jím řádně plnou mocí zmocněnou osobou k jednání týkajícím se podání
nabídky za zájemce, resp. k dalším úkonům s tím souvisejícím. Takto udělená plná moc pak musí
být přílohou nabídky zájemce (viz shora).
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v prosté kopii. Doklady
prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být předloženy
v úředním překladu. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
2)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje zájemce:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
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řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí shora uvedenou podmínku splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí uvedenou podmínku splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Zájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení (ve shora uvedeném znění), podepsaného zájemcem nebo osobou oprávněnou
jednat za zájemce.

3) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce předložením (stačí
kopie):
 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
(registru), pokud je v ní zapsán
 dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující následující
živnostenská oprávnění či licenci.
4) Změny v kvalifikaci:
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
uchazeče, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je uchazeč povinen nejpozději do 7 dnů
tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Uvedená povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím
zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí
uchazeč předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději
při uzavření smlouvy.
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Hodnotí kritéria a způsob hodnocení nabídek

IX.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (v Kč a
bez DPH).
Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (v Kč a bez DPH).
X. Další podmínky a práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:








až do okamžiku uzavření smlouvy výběrové řízení zrušit
odmítnout všechny nabídky, pokud mu žádná z nich nebude vyhovovat
nehradit škodu, včetně ušlého zisku, jestliže využije své výše uvedené právo
nehradit náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení
před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované zájemcem
v nabídce
nepřipustit variantnost nabídek
zveřejnit všechny náležitosti budoucího smluvního vztahu, výsledky zadávacího řízení vč.
údajů o hodnotách parametrů vybrané nabídky

V Dobřanech dne 16. 11. 2016

7

