Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

V Novém Kníně, dne 8.3.2016

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Obnova vybavení ošetřovatelské služby FCHSK“
Vážení obchodní přátelé,
Farní charita Starý Knín realizuje projekt s názvem „Obnova vybavení a rozšíření činností ošetřovatelské
služby FCHSK“, reg.č. CH.10/3/092, podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci tohoto
projektu pořizuje vybavení pro ošetřovatelskou službu.
Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky, která není zadávána podle zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (zákon) - nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Výběrové
řízení se řídí Příručkou pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů Programu implementace
švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Zakázka bude spolufinancovaná z
Programu švýcarsko-české spolupráce.
Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky.
1.

2.

Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Farní charita Starý Knín

Sídlo:

Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín

IČ:

47068531

Zastoupený:

RNDr. Stanislavem Žákem, CSc., ředitelem

Název a popis předmětu zakázky
Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 98 zákona. Uchazeč je oprávněn podat
nabídku na jakoukoli jednu nebo obě části veřejné zakázky.
- název

Obnova vybavení ošetřovatelské služby FCHSK

Část A

Předmětem části A je dodávka zdravotnických přístrojů - 1 lineárního
dávkovače (injekční dávkovač/injekční pumpa) a 1 oxygenátoru (kyslíkového
koncentrátoru). Podrobnosti viz příloha č. 3 Technická specifikace – část A.

Část B

Předmětem části B je dodávka kompenzačních pomůcek/zdravotnického
vybavení – 5x polohovací postel elektrická, 5x antidekubitní matrace
vzduchová s kompresorem, 3x mobilní hrazda, 1x zvedák elektrický stavěcí a
1x vozík elektrický. Podrobnosti viz příloha č. 4 Technická specifikace – část B.

3.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Předpokládaná hodnota zakázky činí:
Z toho část A:

330 702 Kč bez DPH (400 150 Kč s DPH).
38 843 Kč bez DPH (47 000 Kč s DPH)

z toho:

Z toho část B:

•

lineární dávkovač – 19 000 Kč s DPH

•

oxygenátor – 28 000 Kč s DPH

291 859 Kč bez DPH (353 150 Kč s DPH).

z toho:
•

polohovací postele – 149 500 Kč s DPH

•

antidekubitní matrace – 61 650 Kč s DPH

•

mobilní hrazdy – 7 500 Kč s DPH

•

zvedák elektrický – 46 500 Kč s DPH

•

vozík elektrický – 88 000 Kč s DPH

Uvedené ceny částí zakázky i každé jednotlivé poptávané položky jsou cenami maximálními a
nepřekročitelnými.
4.

Lhůta a místo pro podání nabídky
Datum:

nejpozději do 23.3.2016

Čas:

do 11:00 hodin

Adresa pro doručení:

Za Salašem 278, 262 03 Nový Knín

Způsob doručení:

Nabídku lze doručit poštou nebo osobně v pracovních dnech od 8:00 –
14:00 (poslední den lhůty pouze do 11:00). Nabídku zaslanou poštou
je nutno odeslat s takovým časovým předstihem, aby byla doručena ve
lhůtě pro podání nabídek.

Forma nabídky:

Nabídky budou předkládány pouze v listinné podobě, v jednom
vyhotovení (+ sken kompletní nabídky na CD/DVD) v zalepené obálce
označené identifikačními údaji uchazeče, názvem zakázky a nápisem
„Neotevírat“.

5.

Jazyk nabídky:

Nabídky lze podat pouze v českém jazyce.

Varianty nabídky:

Zadavatel vylučuje variantní řešení.

Kontaktní osoba zadavatele
Ing. Lukáš Tomko, tel. 777047076, e-mail: tomko@socialnipece.cz

6.

Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

7.

Kvalifikační předpoklady
Kvalifikační předpoklady, včetně způsobu prokázání jejich splnění, jsou podrobně stanoveny
v Zadávací dokumentaci (viz Příloha č. 1).

8.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh, je k dispozici v elektronické podobě na
internetových stránkách zadavatele: www.socialnipece.cz.

9.

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) Zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu.
b) Odstoupit od smlouvy v souladu s Doložkou bezúhonnosti.
c) Nevracet uchazečům podané nabídky.
d) Oznámit výběr nejvhodnější nabídky a případně oznámit vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů
od příslušného rozhodnutí na webových stránkách zadavatele www.socialnipece.cz.

10.

Další informace
•
•

•
•

11.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Uchazeč může požadovat po zadavateli dodatečné informace (e-mailem kontaktní osobě)
a to nejpozději 5 pracovních dnů před lhůtou pro pro podání nabídek. Odpověď bude
odeslána všem osloveným potencionálním dodavatelům a uveřejněna na webových
stránkách zadavatele.
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel má povinnost zveřejnit všechny náležitosti
budoucího smluvního vztahu.
Součástí zadávacích podmínek je Doložka bezúhonnosti (Integrity Clause) a Čestné
prohlášení k Doložce o bezúhonnosti (Příloha č. 11)

Přílohy výzvy
1.

Zadávací dokumentace – v elektronické podobě

2.

Čestné prohlášení uchazeče – v elektronické podobě

3.

Technická specifikace – část A – v elektronické podobě

4.

Technická specifikace – část B – v elektronické podobě

5.

Podrobný rozpis ceny – část A – v elektronické podobě

6.

Podrobný rozpis ceny – část B – v elektronické podobě

7.

Návrh kupní smlouvy – část A – v elektronické podobě

8.

Návrh kupní smlouvy – část B – v elektronické podobě

9.

Krycí list nabídky – část A – v elektronické podobě

10.

Krycí list nabídky – část B – v elektronické podobě

11.

Doložka bezúhonnosti a Čestné prohlášení – v elektronické podobě

Předem děkujeme za Váš zájem.

………………………………………………….
Stanislav Žák
ředitel

