Číslo jednací: ZZSPK/35/22

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/vz00009227
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Tablety pro výjezdové skupiny ZZSPK 2022
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 dodávka 20 ks odolných tabletů určených k využití při činnosti výjezdových skupin
zadavatele dle specifikace uvedené níže.
Dodávkou se rozumí:
- dodat kupujícímu zboží včetně dopravy do místa plnění,
- provést zprovoznění zboží a předat zboží kupujícímu,
- zaškolit personál kupujícího v obsluze a údržbě zboží,
- případná likvidace vzniklého odpadu.
Předání předmětů plnění proběhne na základě předávacího protokolu, který vyhotoví vítězný dodavatel.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden níže v části Technické podmínky.
V příloze č. 5 - Technická specifikace dodavatele je dodavatel povinen uvést obchodní název, výrobce nabízeného
přístroje vč. konkrétních nabízených parametrů požadovaných v textu u jednotlivých položek. Dodavatel vyplní
ŽLUTĚ zvýrazněné buňky tabulky.
Další podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

1.1

Termín a místo plnění

Předmět VZ musí být splněn a protokolárně předán zadavateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti smlouvy.
Místem plnění je sídlo zadavatele.

1.2

Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota činí

…………………………………………

1.239.669,- Kč bez DPH
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2

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

2.1

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

Splnění technické kvalifikace dodavatel prokáže:
a) předložením seznamu min. 3 významných zakázek s obdobným předmětem plnění realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Ze seznamu musí vyplývat minimálně:
- název objednatele a kontakt,
- dostatečně detailní popis předmětu významné zakázky, aby bylo možné určit, zda se jedná o zakázku
s obdobným předmětem plnění,
- celková konečná cena zakázky v Kč bez DPH,
- doba realizace zakázky.
Za významnou zakázku jsou považovány dodávky tabletů. Souhrnný rozsah všech dokladovaných
referenčních zakázek musí činit min. 1 000 000,- Kč bez DPH.

3

TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

3.1

Technická specifikace

Tablet pro výjezdové skupiny
 Barevný kapacitní dotykový displej min. 10“, rozlišení 1920x1200, typ IPS, antireflexní, jas až 1000cd/m2);
IP55 digitalizátor
 ovládání prsty – i v rukavicích (rozpoznání 10 současných doteků) a perem,
 funkčnost při teplotách -29˚C až 63 ˚C,
 konstrukční řešení vhodné do extrémních podmínek,
 intuitivní ovládání,
 CPU min. 6600 bodů dle www.cpubenchmark.net
 min. kapacita integrovaného uložiště 512GB; požadována technologie SSD
 min. 16GB RAM,
 integrovaná WiFi (IEEE802.11a/b/g/n/ac) a Bluetooth v 5.1,
 integrovaná přední (min. 2MP) i zadní kamera (min. 8 MP s LED flash, autofocus)
 modem LTE (4G)
 minimální doba provozu na baterie 12 hodin,
 min. 2x USB port 3.1 typ A; min. 1x USB port 3.1 typ C
 min. 2 uživatelsky programovatelná hardwarová tlačítka
 konektor pro dokovací stanici
 Napájení tabletu typu „powerjack“
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 operační systém kompatibilní s aplikací pro Mobilní zadávání dat (Windows 10 PRO 64 bit. CZ)
 maximální hmotnost tabletu 1,3 Kg (bez příslušenství),
 Součástí dodávky je napájecí adaptér pro 230 V a 12 V, handstrap, dotykové pero (voděodolný digitizer) –
dotykové pero musí být umístěno v těle tabletu
 minimální požadované testy na odolnost přístroje:
o krytí přístroje: min. IP65,
o odolnost: MIL-STD 810G.
 Tablet musí být možno umístit do držáku tabletu, který je nainstalován v sanitních vozech ZZSPK; specifikace
držáku je uvedena v příloze č. 6; součástí nabídky musí být doklad o certifikaci opravňující umístění
nabízeného tabletu do držáku instalovaného v sanitních vozech ZZSPK (od výrobce držáku SICAR s.r.o.)
 Tablet bude dodán včetně dokončené instalace operačního systému
 Baterie a kryt baterie nesmí být k tělu tabletu připevněn pomocí šroubků
 Záruka 3 roky (36 měsíců) typu NBD

3.2

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

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

4.2

Environmentální odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel zohlednil tuto zásadu odpovědného veřejného zadávání v rámci hodnocení nabídek jako hodnocení
délky záruky.

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 návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním a celkovou realizací VZ.
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 smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel
v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a jako přílohu přiloží nabízenou
technickou specifikaci.

7

NABÍDKA

Dodavatel podává nabídku výhradně v elektronické podobě.
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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 18.1.2022 do 10:00 hodin.

7.2

Podání nabídek v elektronické podobě

Elektronickou nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání
nabídek, a to v detailu této VZ (viz 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 s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou,
vyplněný návrh smlouvy,
prohlášení o kvalifikaci s vyplněnými údaji,
vyplněná nabízená technická specifikace dodavatele,
doklad o certifikaci opravňující umístění tabletu do držáku instalovaného v sanitních vozech ZZSPK,
seznam poddodavatelů.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle
následujících dílčích hodnotících kritérií.

8.1

Dílčí hodnotící kritéria

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)

Váha

A

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

90%

B

Záruční lhůta na předmět plnění

10%

8.2

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.
8.2.1

Celková nabídková cena (A - váha 90%)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za kompletní předmět VZ.
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
pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK
bude pak stanoven podle následujícího vzorce.
A=
8.2.2

nejvýhodnější nabídka
× 100 × 90%
hodnocená nabídka

Záruční lhůta na předmět plnění (B - váha 10%)

Uchazeč v krycím listu a v návrhu smlouvy stanoví Záruční lhůtu na předmět plnění (v měsících).
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Min. záruční lhůta musí činit alespoň 36 měsíců a max. záruční lhůta musí činit nejvíce 60 měsíců. Při stanovení
kratší záruční lhůty než minimální bude nabídka vyřazena. Uchazeči mohou stanovit delší záruční lhůtu, než je
lhůta maximální, nicméně pro účely hodnocení se bude uvažovat pouze max. hodnota 60 měsíců.
Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje
nejvyšší hodnota záruční lhůty v rámci tohoto DHK nebo max. hodnocená lhůta tohoto DHK, pokud by nejvyšší
hodnota záruční lhůty tuto hodnotu přesáhla. 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=

8.3

hodnocená nabídka
× 100 × 10%
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

8.4

Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o
pořadí nabídek rozhodovat lepší hodnota technických parametrů v tomto pořadí:
1)
2)
3)
4)

9

výkon CPU dle www.cpubenchmark.net (vyšší hodnota bude upřednostněna),
velikost operační paměti RAM (vyšší hodnota bude upřednostněna),
kapacita integrovaného úložiště (vyšší hodnota bude upřednostněna),
hmotnost tabletu (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 3 měsíců.
Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.
Otevírání obálek je neveřejné.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si předvedení přístroje s plnou výbavou a náležitostmi dle nabízené
specifikace v případě, že komise pověřená posouzením nabídek získá pochybnost o pravdivosti údajů uvedených v
nabídce. Obdobné právo si zadavatel vyhrazuje před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
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.

V Plzni

Krycí list nabídky
Vzorové formuláře
Návrh smlouvy
Pokyny zadavatele
Technická specifikace dodavatele
Specifikace držáku tabletu

MUDr.
Bc. Pavel
Hrdlička

Digitálně
podepsal MUDr.
Bc. Pavel Hrdlička
Datum:
2022.01.06
14:20:20 +01'00'

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