HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

VZ-04-2020

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o. v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje veřejnou zakázku malého
rozsahu a vyzývá zájemce k podání nabídky. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou
malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle
ust. § 31 zákona zadávána žádným z postupů podle zákona.
1

Název veřejné zakázky:
„Hospic FM – Pasivní antidekubitní matrace“

2

Identifikační údaje veřejného zadavatele:
HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 72046546
Tel.: 595 538 112 – Ing. Jan Jursa, ředitel
Adresa profilu: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_31.html
Kontakt:
Ing. Jiří Pomykal
tel.: 595 538 113, 777 784 721
e-mail: j.pomykal@hospicfm.cz

3
3.1
4

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pasivních antidekubitních matrací.
Doba a místo plnění

4.1

Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky: ihned po ukončení
zadávacího řízení.

4.2

Termín ukončení zakázky je max. 12 měsíců od ukončení zadávacího řízení.

4.3

Místo plnění: HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek.

5
5.1

Technické podmínky zakázky
Zadavatel požaduje dodat pasivní antidekubitní matrace dle těchto specifikací:
Počet:

32 ks s nosností min. 150 kg
2 ks s nosností min. 200 kg

Způsob použití: lůžková péče ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociálních služeb
s rizikem vzniku dekubitů
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Rozměry: délka 200 cm
šířka 90 cm,
výška 12-17 cm
Provedení matrace: zónová matrace vhodná pro pacienty s rizikem IV. stupně vzniku
dekubitů dle EUAP
vícevrstvá matrace
zpevněné okraje
objemová hmotnost pěn min. 50 kg/m3
vhodná pro polohovací lůžka
snížená hořlavost
Provedení potahu: voděodolný
paropropustný
antibakteriální a antialergický
elastický
snímatelný (např. krytý zip na 3 stranách)
pratelný na teplotu 95°C
nehořlavý
5.2
6

Dodavatel je povinen deklarovat požadované vlastnosti certifikátem.
Plnění zakázky malého rozsahu a platební podmínky

6.1

Plnění veřejné zakázky může být rozděleno do více dodávek, max. 3 dodávky
v průběhu 12 měsíců dle jednotlivých objednávek.

6.2

Každá dodávka bude hrazena samostatně na základě vystaveného daňového dokladu se
lhůtou splatnosti 1 měsíc.

6.3

Zadavatel neposkytuje zálohy.

7

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

7.1

Cena nabídky bude uvedena v přiloženém formuláři „Cenová nabídka“.

7.2

Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu s členěním cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH
za 2 ks pasivní antidekubitní matrace s nosností min. 200 kg a 32 ks pasivní
antidekubitní matrace s nosností min. 150 kg a celkovou cenu s členěním cena bez
DPH, DPH a cena včetně DPH za plnění veřejné zakázky.

7.3

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky
(včetně balení, dopravy a dalších nákladů) a tato cena bude stanovena jako nejvýše
přípustnou.

8
8.1

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen doložit čestné prohlášení o své základní, ekonomické a profesní
způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu § 73 a násl. zákona. Vzor čestného
prohlášení, které může dodavatel použít, je uveden v příloze.
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8.2

Dodavatel v kopii doloží výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ve
které je uchazeč zapsán a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

8.3

Dodavatel v kopii doloží certifikáty prokazující deklarované vlastnosti pasivních
antidekubitních matrací.

9
9.1

Hodnotící kritéria
Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší
celkové nabídkové ceny bez DPH.

10 Pokyny pro podání nabídky
10.1 Termín pro podání nabídky je 13. 3. 2020 do 10:00 hod. Po tomto termínu se
nabídky na plnění veřejné zakázky nepřijímají.
10.2 Obsah nabídky:
a) Vyplněný závazný formulář „cenová nabídka“ (v příloze) podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.
b) Doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 8.
10.3 Nabídku požadujeme doručit v elektronické nebo v listinné podobě:
a) Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel není provozovatelem
tohoto elektronického nástroje, ale je pouze uživatelem. Veškeré informace týkající se
postupu odesílání nabídek jsou podrobně popsány v „uživatelské příručce“ volně
dostupné v systému E-ZAK (viz https://www.zakazkyfm.cz/manual_2/ezak-manualdodavatele-pdf).
b) v listinné podobě v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT“, názvem zakázky
„Hospic FM – Pasivní antidekubitní matrace“ a uvedením obchodního jména
a adresy uchazeče prostřednictvím recepce Hospic Frýdek-Místek, p.o., nebo zaslat
poštou na adresu:
Hospic Frýdek-Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640
738 01 Frýdek-Místek.
10.4 Elektronická nabídka bude předložena v následujících formátech: *.pdf, *.doc, *.xls,
*.jpg – do elektronického nástroje E-ZAK mohou být data zkomprimována ve formátu
*.zip nebo *.rar.
10.5 Zadavatel nebude vracet žádné podané nabídky. Zadavatel nebude hradit účastníkům
zadávajícího řízení žádné náklady spojené s průběhem zadávacího řízení.
10.6 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.
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10.7 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
10.8 Nabídky nesplňující podmínky zadání nebudou hodnoceny.
11 Otevírání obálek
11.1 Otevírání obálek bude zahájeno 13. 3. 2020 v 10:30 hod v sídle zadavatele.
11.2 Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni dodavatele (maximálně však dvě
osoby za dodavatele, které se prokážou plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární
orgán či jeho člena nebo dodavatele – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě
pro podání nabídek.
12 Zpracování osobních údajů
12.1 Zadavatel má v souvislosti s realizací zadávacího řízení dle zákona postavení správce
osobních údajů a za tímto účelem informuje potenciální dodavatele ve smyslu čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“), že:
a) je oprávněn v rámci zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich
poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů
a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých
je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele
a skutečných majitelů dodavatele;
b) zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení
a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákona o zadávání veřejných
zakázek. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22
GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
12.2 Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Ve Frýdku-Místku dne 2. 3. 2020
Ing. Jan Jursa
ředitel

Ing. Jan
Jursa

Digitálně podepsal
Ing. Jan Jursa
Datum: 2020.03.02
08:41:45 +01'00'

Přílohy:
1. Cenová nabídka
2. Čestné prohlášení
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