Číslo jednací: ZZSPK/3612/21

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

vedený:

u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684

Sídlo:

Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO:

45333009

Zastoupený:

MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem

Profil zadavatele:

https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Stehlík
email: petr.stehlik@zzspk.cz
tel.: +420 777 357 964

Detail VZ v E-ZAK:

https://ezak.cnpk.cz/vz00008634
Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce.
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jednorázové lůžkoviny pro ZZSPK 2021
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných
zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.
1

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek jednorázových lůžkovin včetně jejich přímého závozu
na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK. Dodávky budou uskutečňovány na základně dílčích objednávek.
Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy (dále také „RS“) na dobu určitou, a sice 1 roku.
Předpokládané objemy za 1 rok jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy.

1.1

Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek
uvedených v RS po dobu 1 roku.

1.2

Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

1.3

Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota za 1 rok činí

2
2.1

…………………………………………

1 269 460,- Kč bez DPH

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

2.2

Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je
v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

2.3

Technická kvalifikace

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy; doplní seznam min. 2 významných zakázek s obdobným
předmětem plnění, které realizoval v posledních 3 letech před počátkem lhůty pro podání nabídek, s uvedením
popisu plnění, doby poskytnutí, finančního objemu (rozsahu) a označení objednatele.
Celkový rozsah všech předložených významných zakázek musí činit min. 1.000.000,- Kč bez DPH/rok.
Za zakázku s obdobným předmětem plnění se považují dodávky jednorázových lůžkovin.

3
3.1

TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY
Technická specifikace

Všechny nabízené jednorázové lůžkoviny jsou odolné proti protržení při zatížení, neprůhledné, měkké a příjemné na dotyk a
kvalitně zpracované.
Položka

Vlastnosti

Prostěradlo jednorázové

-

Barva: bílá, nebo modrá
Rozměry: 200 x 90 cm (tolerance + 10 cm*)
Plošná hmotnost: min. 60 g/m2
Materiál: voděodolný z netkané textilie
Nosnost: min. 140 kg
Odolné proti protržení
Hypoalergenní

Přikrývka jednorázová

-

Barva: bílá, nebo modrá
Rozměry: 190 x 110 cm (tolerance + 10 cm*)
Celk. hmotnost: min. 450 g (tolerance + 100 g)
Materiál: 100 % polyester
Jednotlivě hygienicky balené
Hypoalergenní

Povlak na přikrývku
jednorázový

-

Barva: bílá, nebo modrá
Rozměry: 195 x 115 cm (tolerance + 10 cm*) – velikost povlaku musí být v každém
rozměru min. o 5 cm větší, než bude rozměr přikrývky
Plošná hmotnost: min. 40 g/m2 (tolerance + 5 g/m2)
Materiál: netkaná textilie
Hypoalergenní

Polštář jednorázový

-

Barva: bílá, nebo modrá
Rozměry: 40 x 40 cm (tolerance + 5 cm*)
Celk. hmotnost: min. 200 g (tolerance + 100 g)
Materiál: netkaná textilie
Náplň: směsová vata
Hypoalergenní
Jednotlivě hygienicky balené

Plachta k humánnímu
přikrytí zemřelých

-

Barva: černá
Materiál: netkaná textilie
Rozměry: 220 x 110 cm (tolerance + 10 cm*)
Plošná hmotnost: min. 60 g/m2

* Tolerance u rozměru je v obou dimenzích – je tedy možné např. u Prostěradla nabídnout rozměr až 210x100cm.
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Dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízených výrobků, a to nejméně v rozsahu
stanoveném v příloze č. 6 výzvy, kdy doplní naznačenou tabulku skutečnými údaji o nabízených
produktech. Dodavatel může technickou specifikace rozšířit o další údaje.
3.2

Vzorky

Dodavatel předloží vzorky nabízených produktů dle položek a počtů uvedených ve vzoru v příloze č. 2 výzvy.
Vzorky musí být doručeny do sídla zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky budou předloženy odděleně od
nabídky, přičemž jejich obal musí být řádně označen textem „VZORKY“, názvem veřejné zakázky a identifikací
dodavatele.
Dodavatel v nabídce uvede, zda bude vyžadovat vrácení vzorků po skončení řízení, nebo zda je ponechá zadavateli
bez nároku na náhradu nákladů (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 výzvy). Bude-li dodavatel vyžadovat
vrácení vzorků, budou dostupné pouze k osobnímu převzetí 1 měsíc po ukončení řízení (uzavření smlouvy /
zrušení řízení). Vzorky mohou být podrobeny testům, v rámci nichž může dojít k jejich poškození/znehodnocení.
Za poškozené/znehodnocené vzorky nebude zadavatel vydávat žádnou náhradu.

3.3

Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor
v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

4
4.1

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
Sociální odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel zohlednil zásadu sociálního odpovědného veřejného zadávání v rámci hodnocení nabídek jako podporu
českých, příp. evropských produktů.

4.2

Environmentální odpovědné veřejné zadávání

Tyto aspekty nebyly zohledněny, neboť to není z hlediska předmětu VZ efektivní ani účelné.

4.3

Inovativní odpovědné veřejné zadávání

Tyto aspekty nebyly zohledněny, neboť to není z hlediska předmětu VZ efektivní ani účelné.

5

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.
Nabídková cena bude také doplněna do strukturované nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 5 Výzvy.
Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním a celkovou realizací VZ.
Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.
Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

6

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.
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Dodavatel v návrhu RS dále vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a jako přílohu přiloží nabízenou
technickou specifikaci, ceník a dodací místa.

7

NABÍDKA

Dodavatel podává nabídku výhradně v elektronické podobě.
Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Varianty nabídky jsou nepřípustné.

7.1

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.6.2021 do 10:00 hodin.

7.2

Podání nabídek v elektronické podobě

Nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to
v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

7.3

Obsah nabídky
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krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou,
návrh smlouvy,
prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji,
vyplněná strukturovaná nabídková cena,
nabízená technická specifikace min. dle přílohy č. 6 výzvy,
seznam poddodavatelů,
prohlášení o vzorkách,
vzorky (odděleně od nabídky).

HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle
následujících dílčích hodnotících kritérií.
Dílčí hodnotící kritérium (DHK)
A Celková nabídková cena
B Kvalitativní vlastnosti prostěradla
C Kvalitativní vlastnosti ostatních lůžkovin
D Původ nabízených produktů

8.1

Váha
55%
25%
15%
5%

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno komisí k tomu určenou zadavatelem.
8.1.1

Celková nabídková cena (A)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za 1 rok.
Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. Neplátce
DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.
Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje
nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní
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pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK
bude pak stanoven podle následujícího vzorce.
A=
8.1.2

nejvýhodnější nabídka
× 100 × 55%
hodnocená nabídka

Kvalitativní vlastnosti prostěradla (B)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky (prostěradla) z hledisek:
-

možnosti krátkodobého přenosu pacienta a případné trhavosti prostěradla při tomto přenosu (1-75 bodů).
kvality použitého materiálu, jeho pevnosti a odolnosti proti protržení (1-25 bodů).

Výše uvedené hodnocení je kvalitativní povahy a bude posuzováno členy komise na základě toho, jak který vzorek
splňuje (převyšuje požadavky zadavatele) a také v poměru k ostatním vzorkům. Komise přidělí každému vzorku
max. 100 bodů dle posouzení vzorku. Přidělení bodů bude slovně odůvodněno.
Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje
nejvyšší počet bodů za toto DHK v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní
pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK
bude pak stanoven podle následujícího vzorce.
B=

8.1.3

hodnocená nabídka
× 100 × 25%
nejvýhodnější nabídka

Kvalitativní vlastnosti ostatních lůžkovin (C)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hledisek:
-

u přikrývky bude hodnocena kvalita prošití, tj. zda prošívání vykazuje vady, trhá se (1-20 bodů).
u ostatních lůžkovin (mimo prostěradla) bude hodnocena kvalita švů, tj. zda nedochází k párání ve švech
(1-30 bodů),
u všech lůžkovin (mimo prostěradla) bude hodnocena kvalita použitého materiálu, jeho pevnost a
odolnost proti protržení (1-50 bodů).

Výše uvedené hodnocení je kvalitativní povahy a bude posuzováno členy komise na základě toho, jak který vzorek
splňuje (převyšuje požadavky zadavatele) a také v poměru k ostatním vzorkům. Komise přidělí každému vzorku
max. 100 bodů dle posouzení vzorku. Přidělení bodů bude slovně odůvodněno.
Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje
nejvyšší počet bodů za toto DHK v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní
pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK
bude pak stanoven podle následujícího vzorce.
C=
8.1.4

hodnocená nabídka
× 100 × 15%
nejvýhodnější nabídka

Původ nabízených produktů (D)

Uchazeč v příloze č. 2 uvede Původ nabízených produktů ve stejnojmenném formuláři.
V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny informace o zemi výroby nabízených produktů, a to dle následujících
pravidel:
- země, kde se produkt vyrábí, je členský stát EU, EHP nebo Švýcarská konfederace (mimo ČR) – bude
přidělen 1 bod,
- země, kde se produkt vyrábí, je z ČR – budou přiděleny 2 body,
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-

země, kde se produkt vyrábí, je jiná než výše uvedená – bude přiděleno 0 bodů.

Max. možný počet dosažitelných bodů činí 2 body za 1 produkt. Hodnotí se všechny nabízené produkty (celkem 5
produktů, tj. max. 10 bodů).
Původ produktu musí dodavatel v nabídce prokázat předložením příslušného dokumentu (potvrzení, certifikát,
technický list, čestné prohlášení).
Zemi původu produktu je možné uznat pouze v případě, že se zde tento produkt vyrábí z více než 50%.
Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje
nejvíce bodů v rámci tohoto DHK. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak %
poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak
stanoven podle následujícího vzorce.
D=

8.2

hodnocená nabídka
× 100 × 5%
nejvýhodnější nabídka

Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:
H =A+B+C+D

8.3

Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o
pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:
1)
2)
3)
4)
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velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),
celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),
celkový počet bodů za DHK „C“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),
velikost jednotkových cen v Kč bez DPH, kdy nejprve bude porovnávána položka s nejvyšším
předpokládaným objemem (nižší hodnota bude upřednostněna).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví dodavateli do 2 pracovních dnů po
doručení, vysvětlení současně uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

10 DALŠÍ INFORMACE
Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 6 měsíců.
Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.
Otevírání obálek je neveřejné.
Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení
poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.
Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.
Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou
uveřejněny tamtéž.
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Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

11 PŘÍLOHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V Plzni

Krycí list nabídky
Vzorové formuláře
Návrh smlouvy
Pokyny zadavatele
Strukturovaná nabídková cena a Ceník
Technická specifikace dodavatele
Dodací místa

MUDr. Digitálně
podepsal MUDr.
Pavel Hrdlička
Bc. Pavel Bc.
Datum:
Hrdlička 2021.06.08
13:29:25 +02'00'

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička
ředitel
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského
kraje, příspěvková organizace
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