Číslo jednací: ZZSPK/2854/22

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/vz00009673
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jednorázové ochranné overaly pro 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 zajištění průběžných dodávek jednorázových ochranných overalů včetně jejich
přímého závozu na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK. Dodávky budou uskutečňovány na základně dílčích
objednávek.
Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové dohody (dále také „RD“) na dobu určitou, a sice 2 roky.
Předpokládaný objem za 2 roky činí 4.000 ks.

1.1

Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek
uvedených v RD po dobu 2 let.

1.2

Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 6 výzvy.

1.3

Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota za 2 roky činí

2
2.1

…………………………………………

440 000,- Kč bez DPH

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Základní způsobilost

Dodavatel předloží vyplněné prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy.

2.2

Profesní způsobilost

Dodavatel předloží vyplněné prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku
(pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění.
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3

TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

3.1

Technická specifikace

Jednorázový ochranný overal
-

voděodolná kombinéza s kapucí - overal
OOPP kategorie III v souladu s nařízením PE a Rady (EU) 2016/425
kategorie CE III, typu 4, 5 a 6 (4B/5B/6B)
materiál - netkaný polypropylen o gramáži minimálně 63 g/m²
švy překryté páskou
zip zakrytý samolepící páskou
flexibilní trojpanelová kapuce výhodou
elastická ukončení na zápěstích, kotnících a v zadní části pasu
ergonomický design pro lepší přizpůsobení volného pohybu
antistatický
odolný proti roztržení
dostupný ve velikostech S - 3XL
jednotlivě balené, druh balení - PE sáček

Plášť musí splňovat následující normy:
-

EN 14126 - Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním
agens
- EN ISO 13688 - Ochranné oděvy - Obecné požadavky
- EN 13034 - Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím
- EN 1149 - 5 - Ochranný oděv - Elektrostatické vlastnosti
- EN 14605 - Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím
- EN ISO 13982 -1 - Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií
V nabídce dodavatel doloží certifikát(y) prokazující plnění výše uvedených norem.

Požadované měřitelné parametry dodavatel v nabídce prokáže technickým listem a prohlášením o shodě.
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 v počtu 1 ks overal velikost L a 1 ks overal velikost XXL.
Vzorky musí být doručeny do sídla zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky mohou být předloženy
odděleně od nabídky, ale 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 budou podrobeny testům, v rámci nichž může dojít k jejich poškození/znehodnocení. Za
poškozené/znehodnocené vzorky nebude zadavatel vydávat žádnou náhradu.
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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

Pro všechny nabízené velikost stanoví dodavatel jedinou nabídkovou cenu.
Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.
Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu RD, 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 RD, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu RD
vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a přiloží přílohy.
V příloze č. 5 je uveden návrh Ceníku a technické specifikace, který dodavatel doplní dle skutečně nabízených cen,
balení, výrobků a jejich parametrů. Tento Ceník a TS bude tvořit přílohu RD a bude na základě něj objednáváno.

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 16.5.2022 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.
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7.3

Obsah nabídky









8

krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou,
vyplněný návrh smlouvy vč. příp. příloh,
prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji,
nabízená technická specifikace a ceník min. dle přílohy č. 5 výzvy,
seznam poddodavatelů,
původ nabízených produktů,
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.

8.1

Dílčí hodnotící kritéria

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)

Váha

A

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

90%

B

Původ nabízených produktů

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. Hodnocení za toto DHK bude
pak stanoveno podle následujícího vzorce.
A=
8.2.2

nejvýhodnější nabídka
× 100 × 90%
hodnocená nabídka

Původ nabízených produktů (B - váha 10%)

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,
- země, kde se produkt vyrábí, je jiná než výše uvedená – bude přiděleno 0 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 %
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poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Hodnocení za toto DHK bude pak
stanoveno 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 celkové hodnocení,
budou o pořadí nabídek rozhodovat následující kritéria v tomto pořadí:
1. dodací termín jednotlivých objednávek v pracovních dnech (nižší hodnota bude upřednostněna),
2. minimální hodnota (v Kč bez DPH) dílčí objednávky dle čl. 6.5 rámcové dohody (nižší hodnota bude
upřednostněna).

9

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 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.
Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.
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11 PŘÍLOHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V Plzni

Krycí list nabídky
Vzorové formuláře
Návrh smlouvy
Pokyny zadavatele
Ceník a technická specifikace dodavatele
Dodací místa

MUDr. Digitálně
podepsal MUDr.
Pavel Hrdlička
Bc. Pavel Bc.
Datum:
Hrdlička 2022.05.05
08:58:08 +02'00'

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