Výzva k podání nabídky
Datum:
Vyřizuje:
E-mail:

1.6.2022
Blanka Števicová, DiS - ředitelka
reditel@hospic-most.cz

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem „Hospic v Mostě – komunikační systém sestra - pacient“
Vážený dodavateli,
v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“), Vás
vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Hospic v Mostě – komunikační systém sestra - pacient“. Tato výzva je zároveň i
zadávací dokumentací.
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá
ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry
naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.
1.

Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:

2.

Hospic v Mostě o.p.s.
Blankou Števicovou, DiS, ředitelkou
Svážná 1528, 434 01 Most
25419561
Blanka Števicová, DiS, ředitelka, 776 286 265,
reditel@hospic-most.cz

Zahájení výběrového řízení a poskytnutí zadávací dokumentace:
Výběrové řízení bylo zahájeno dne 2.6.2022 odesláním výzvy vybraným dodavatelům.
Podáním nabídky se dodavatel stává účastníkem výběrového řízení.

3.

Předmět nabídky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho celého kompletu
komunikačního zařízení sestra – pacient. Podrobná technická specifikace a požadavky
na výbavu jsou uvedeny v bodě 5. této výzvy.

4.

Doba a místo plnění:
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: Červen - červenec 2022
Termín dodání: do 15 týdnů od podpisu smlouvy
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Místo dodání: Česká republika, Kraj Ústecký, Obec Most
5.

Specifikace komunikačního systému sestra - pacient:
Cena dodávky musí obsahovat všechny položky, aby systém byl funkční. Jednotlivě je
potřeba vyčíslit tyto položky:
Cena dodávky prvků systému a software…………………………………,- Kč
Cena montáže prvků……………………………………………………………,-Kč
Cena konfigurace a oživení prvků……………………………………………,-Kč
Cena instalačního materiálu…………………………………………………..,-Kč
Cena instalačních prací…………………………………………………………,-Kč
CELKEM…………………………………………………………………………….,-Kč
Podrobný popis technické specifikace je uveden v příloze č. 2 Technická specifikace
komunikačního systému sestra – pacient.

Hodnocení nabídek:
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle ekonomické výhodnosti nabídky s dílčím
kritériem:
-

nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena včetně
DPH

Popis způsobu hodnocení:
Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny s DPH od nabídky s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší cenou a jako
nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou.
V případě shodných nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě rozhodne o pořadí
náhodný výběr losem, provedený za účasti zástupců uchazečů, jichž se losování týká.

6.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou
v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná
a nepřekročitelná. Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v
souladu se zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková nabídková
cena včetně DPH v Kč.

7.

Obchodní podmínky:
• Termín splatnosti 30 dnů. Fakturace na základě oboustranně odsouhlaseného
předávacího protokolu.
Podrobné obchodní podmínky obsahuje závazný text smlouvy, který je přílohou
č. 1 této výzvy.

8.

Lhůta pro podání nabídky: do 14.6.2022 do 10:00 hodin

9.

Způsob podání nabídky:
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Nabídku je možné podat pouze písemně v zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“. Nabídku je možní zaslat poštou nebo ji osobně donést do
recepce Hospice v Mostě na adrese: Svážná 1528, 434 01 Most
Nabídka musí obsahovat krycí list s cenou celého systému včetně montáže, nastavení,
zprovoznění a zaškolení personálu. Přiložena musí být také specifikace dodaného
zařízení. Otvírání obálek bude probíhat následně v Hospici v Mostě dne 14.6.2022
v 10:05. Zástupce uchazače má právo se zúčastnit tohoto otevírání obálek.
10.

Zadávací lhůta, po kterou je účastník nabídkou vázán:
90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek.

S pozdravem

Blanka Števicová, DiS
ředitelka

BLANKA
ŠTEVICOVÁ,
DiS

Digitálně podepsal
BLANKA
ŠTEVICOVÁ, DiS
Datum: 2022.06.02
14:12:08 +02'00'

Přílohy
Příloha č. 1 - Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 2 Technická specifikace komunikačního systému sestra - pacient
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