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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“), zakázka malého rozsahu 

 

Veřejná zakázka zadávaná na části 

 

 

Zadavatel Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., IČ 27498590, vyhlašuje zadávací 

řízení na dodavatele zakázky: 

 

 

 

Nákup zdravotnických pomůcek  

Zakázka bude spolufinancovaná z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 
 

 

 

Zadavatel: 
 

Jméno/název zadavatele:   Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. 

IČ/DIČ:                                27498590 / CZ27498590 

Sídlo:                                    Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové 
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Výzva k podání nabídek 
 

Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“), zakázka malého rozsahu 

 

 

1. Identifikační údaje o Zadavateli:  

 

Jméno/název zadavatele:                   Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. 

IČ/DIČ:                                               27498590 / CZ27498590 

Sídlo:                                                   Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové 

Osoba jednající jm. zadavatele:        Hana Pekárková 

Kontaktní osoba zadavatele:             Hana Pekárková 

Telefon:                                               + 420 603 468 700 

E-mail:                                      hana.pekarkova@domacipecehk.cz  

 

2. Informace a vymezení předmětu zakázky:  

 

Zadavatel Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. vyhlašuje zadávací řízení na zakázku: 

 

Název: „Nákup zdravotnických pomůcek“  

Kategorie: zakázka mimo režim ZVZ; zakázka malého rozsahu vyhlášená 

dle pravidel Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-

projektů, Program implementace švýcarsko-české spolupráce na 

Ministerstvu zdravotnictví ČR (právní stav k 15. 12. 2014) 

Druh: zakázka na dodávky 

Předmět: předmět veřejné zakázky je v souladu s § 98 ZVZ rozdělen na 

šest částí: 

 

ČÁST 1:     Nákup zdravotnických pomůcek I 

ČÁST 2:     Nákup zdravotnických pomůcek II 

ČÁST 3:     Nákup zdravotnických pomůcek III 

ČÁST 4:     Nákup zdravotnických pomůcek IV 

ČÁST 5:     Nákup zdravotnických pomůcek V 

ČÁST 6:     Nákup zdravotnických pomůcek VI 
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Nákup zdravotnických pomůcek 

ČÁST I  

Nákup zdravotnických pomůcek I kyslíkový koncentrátor mobilní 

 zvedák vanový s deskou otočnou 

ČÁST II  

Nákup zdravotnických pomůcek II chodítka polstrovaná 

 sprchovací lehátko 

 brusky pro podiatrii 

ČÁST III  

Nákup zdravotnických pomůcek III injekční dávkovač kapesní 

 infuzní pumpa 

 nutriční pumpa 

 vážící židle 

 odsávačka hlenů na baterii 

 toaletní židle 

ČÁST IV  

Nákup zdravotnických pomůcek IV schodolez 

 zvedák 

ČÁST V  

Nákup zdravotnických pomůcek V elektrické polohovací postele 

 antidekubitní matrace aktivní 

ČÁST VI  

Nákup zdravotnických pomůcek VI sterilizátor 

 

 

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí této veřejné zakázky. V případě podání 

nabídek na více částí veřejné zakázky budou nabídky podány pro každou jednotlivou část veřejné zakázky 

samostatně v uzavřené obálce. Bližší specifikace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.  

 

       

Předmět plnění 

Předmětem zakázky je „Nákup zdravotnických pomůcek“ pro Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Projekt 

je zaměřen na zlepšení ošetřovatelské a rehabilitační péče o dlouhodobě a terminálně nemocné klienty. 

V rámci projektu budou nakoupeny zdravotnické pomůcky.  

 

Podrobná technická specifikace dodávky je uvedena v zadávací dokumentaci, která je součástí výzvy. 

 

4. Předpokládaná hodnota zakázky:  

 

Maximální celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 771.491,- Kč bez DPH; 

933.504,- Kč s DPH. Maximální předpokládané hodnoty jednotlivých zakázek jsou stanoveny:  
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Část I maximálně 212.320,- Kč bez DPH, maximálně 

256.907,- Kč s DPH 

 

Část II maximálně 92.550,- Kč bez DPH, maximálně 

111.986,- Kč s DPH 

 

Část III maximálně 207.292,- Kč bez DPH, maximálně 

250.823,- Kč s DPH 

 

Část IV maximálně 106.686,- Kč bez DPH, maximálně 

129.090,- Kč s DPH 

 

Část V maximálně 126.362,- Kč bez DPH, maximálně 

152.898,- Kč s DPH 

 

Část VI maximálně 26.281,- Kč bez DPH, maximálně 

31.800,- Kč s DPH 

 

 

Maximální hodnota jednotlivých 

zdravotnických pomůcek 

Počet 

kusů 

Max. 

cena 

v Kč 

bez 

DPH/

kus 

Max. 

cena v Kč 

bez DPH 

Max. 

cena v Kč 

s DPH 

ČÁST I      

Nákup 

zdravotnických 

pomůcek I 

kyslíkový koncentrátor 

mobilní 

 

5 ks pro 

doma 

1 ks na 

baterii 

21.470,- 

 

65.193,- 

pro doma 

107.351,-  

na baterii 

65.193,- 

pro doma 

129.895,-  

na baterii 

78.883,- 

 zvedák vanový s deskou 

otočnou  

3 ks 13.259,- 39.776,- 48.129,- 

ČÁST II      

Nákup 

zdravotnických 

pomůcek II 

chodítka polstrovaná 7 ks 3.569,- 24.980,- 30.226,- 

 sprchovací lehátko 4ks 5.116,- 20.463,- 24.760,- 

 brusky pro podiatrii 1 ks 47.107,- 47.107,- 57.000,- 

ČÁST III      

Nákup 

zdravotnických 

pomůcek III 

injekční dávkovač kapesní 4 ks 13.223,- 52.893,- 64.000,- 

 infuzní pumpa 2 ks 25.207,- 50.413,- 61.000,- 

 nutriční pumpa 1 ks 22.314,- 22.314,- 27.000,- 

 vážící židle 1 ks 31.300,- 31.300,- 37.873,- 
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 odsávačka hlenů na baterii 2 ks 13.223,- 26.446,- 32.000,- 

 toaletní židle 5 ks 4.785,- 23.926,- 28.950,- 

ČÁST IV      

Nákup 

zdravotnických 

pomůcek IV 

schodolez 1 ks 81.074,- 81.074,- 98.100,- 

 zvedák 1 ks 25.612,- 25.612,- 30.990,- 

ČÁST V      

Nákup 

zdravotnických 

pomůcek V 

elektrické polohovací 

postele 

5 ks 18.140,- 90.702,- 109.750,- 

 antidekubitní matrace 

aktivní 

7 ks 5.094,- 35.660,- 43.148,- 

ČÁST VI      

Nákup 

zdravotnických 

pomůcek VI 

sterilizátor 2 ks 13.141,- 26.281,- 31.800,- 

 

Při překročení maximální předpokládané hodnoty veřejné zakázky bude uchazeč ze zadávacího řízení 

vyloučen.  

 

6. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů:  

 

Zadavatel u všech částí veřejné zakázky požaduje prokázání: 

6.1 Základní kvalifikační kritéria  

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží žadatel formou čestného prohlášení, které je 

přílohou zadávací dokumentace. 

6.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Žadatel je povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele doložením kopie:  

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné adekvátní evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie), 

nebo 

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

zadávané zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie), 

nebo 

-pokud je žadatel evidován v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, může kvalifikační předpoklady 

prokázat potvrzením o evidenci v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, originálem nebo úředně ověřenou 

kopií ne starší 90 dnů. 
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Kvalifikační požadavky jsou pro všechny části veřejné zakázky shodné.  

 

 7. Informace o zadávací dokumentaci:  
 

Zadávací dokumentace na „Nákup zdravotnických pomůcek“ je součástí této výzvy. Výzva a zadávací 

dokumentace včetně všech příloh jsou nezbytné pro vypracování nabídky (resp. jejím částem). Případné 

upřesnění požadavků je možné dotázáním na kontaktní osobu zadavatele. 

 
8. Místo konání jednání, datum, hodina: 

Lhůta, datum a hodina pro předložení nabídek:  

 

Pro část I nejpozději do 30.3.2016 do 8:00 hod. 

 

Pro část II nejpozději do 30.3.2016 do 8:30 hod. 

 

Pro část III nejpozději do 30.3.2016 do 9:00 hod. 

 

Pro část IV nejpozději do 30.3.2016 do 9:30 hod. 

 

Pro část V nejpozději do 30.3.2016 do 10:00 hod. 

 

Pro část VI nejpozději do 30.3.2016 do 10:30 hod. 

 

 

Adresa pro zasílání nabídek:  

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., k rukám Haně Pekárkové, Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec 

Králové, případně osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. 

Datum, hodina a místo konání otevírání obálek: 

 

Pro část I - 30.3.2016 v 8:05 hod. 

Pro část II - 30.3.2016 v 8:35 hod. 

Pro část III - 30.3.2016 v 9:05 hod. 

Pro část IV - 30.3.2016 v 9:35 hod. 

Pro část V - 30.3.2016 v 10:05 hod. 

Pro část VI - 30.3.2016 v 10:35 hod. 

 

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové 
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Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných z Programu 

švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 

 

                            Zadávací dokumentace 

Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“), zakázka malého rozsahu 

 

Veřejná zakázka zadávaná na části 

 

Zadávací dokumentace vymezuje předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 

(resp. její částí), včetně požadovaného množství. Zadávací dokumentace obsahuje technické specifikace 

předmětu zakázky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. 

 

 

 

1. Identifikační údaje o zadavateli:  

 

Jméno/název zadavatele:                    Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. 

IČ/DIČ:                                                27498590 / CZ27498590 

Sídlo:                                                    Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové 

Osoba jednající jm. zadavatele:        Hana Pekárková 

Kontaktní osoba zadavatele:              Hana Pekárková 

Telefon:                                                + 420 603 468 700 

E-mail:                                       hana.pekarkova@domacipecehk.cz  

 

2. Informace a vymezení předmětu zakázky:  

 

Zadavatel Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. vyhlašuje zadávací řízení na zakázku: 

 

Název: „Nákup zdravotnických pomůcek“  

Kategorie: zakázka mimo režim ZVZ; zakázka malého rozsahu vyhlášená 

dle pravidel Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-

projektů, Program implementace švýcarsko-české spolupráce na 

Ministerstvu zdravotnictví ČR (právní stav k 15. 12. 2014) 

Druh: zakázka na dodávky 

Předmět: předmět veřejné zakázky je v souladu s § 98 ZVZ rozdělen na 

šest částí: 

 

 



 
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce 

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union 

 

 

 

 

9 

ČÁST 1:     Nákup zdravotnických pomůcek I 

ČÁST 2:     Nákup zdravotnických pomůcek II 

ČÁST 3:     Nákup zdravotnických pomůcek III 

ČÁST 4:     Nákup zdravotnických pomůcek IV 

ČÁST 5:     Nákup zdravotnických pomůcek V 

ČÁST 6:     Nákup zdravotnických pomůcek VI 

 

Nákup zdravotnických pomůcek Počet kusů 

(ks) 

ČÁST I   

Nákup zdravotnických pomůcek I kyslíkový koncentrátor mobilní 5 ks pro doma,  

1 ks na baterii 

 zvedák vanový s deskou otočnou 3 ks 

ČÁST II   

Nákup zdravotnických pomůcek II chodítka polstrovaná 7 ks 

 sprchovací lehátko 4 ks 

 brusky pro podiatrii 1 ks 

ČÁST III   

Nákup zdravotnických pomůcek III injekční dávkovač kapesní 4 ks 

 infuzní pumpa 2 ks 

 nutriční pumpa 1 ks 

 vážící židle 1 ks 

 odsávačka hlenů na baterii 2 ks 

 toaletní židle 5 ks 

ČÁST IV   

Nákup zdravotnických pomůcek IV schodolez 1 ks 

 zvedák 1 ks 

ČÁST V   

Nákup zdravotnických pomůcek V elektrické polohovací postele 5 ks lůžko 

5 ks matrace 

 antidekubitní matrace aktivní 7 ks 

ČÁST VI   

Nákup zdravotnických pomůcek VI sterilizátor 2 ks 

 

 

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí této veřejné zakázky. V případě podání 

nabídek na více částí veřejné zakázky budou nabídky podány pro každou jednotlivou část veřejné zakázky 

samostatně v uzavřené obálce.  

       

Předmět plnění 

Předmětem zakázky je „Nákup zdravotnických pomůcek“ pro Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Projekt 

je zaměřen na zlepšení ošetřovatelské a rehabilitační péče o dlouhodobě a terminálně nemocné klienty. 

V rámci projektu budou nakoupeny zdravotnické pomůcky.  
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3. Požadované technické parametry: 

 

Nákup zdravotnických pomůcek I: 
 Kyslíkový koncentrátor mobilní – 5 ks pro doma a 1 ks na baterii 

Nejčastěji používány pro klienty v terminálním stadiu s plicními chorobami a srdečním selháním. 

Hlavní parametry:  

- pro domácí využití: je předností tichý chod, vysoká koncentrace čistého kyslíku, jednoduchá obslužnost 

- na baterii: je předností životnost baterie, nezávislost klienta na elektrické energii, nízká hmotnost 

přístroje 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 Zvedák vanový s deskou otočnou – 3 ks 

Umožňuje bezpečnou koupel osobám, které již nedokáží bez pomoci vstoupit nebo vystoupit z vany.  

Hlavní parametry:  

- jednoduchá ovladatelnost 

- možnost převozu za klienty 

- nízká hmotnost 

- snadná manipulovatelnost 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

Nákup zdravotnických pomůcek II: 
 Chodítka polstrovaná – 7 ks 

Umožní vertikalizaci hůře pohyblivého klienta, usnadní rehabilitaci u dlouhodobě nemocných. 

Hlavní parametry: 

- stabilita i pro klienty s vyšší hmotností 

- možnost transportu v osobním voze 

- jednoduchá obsluha 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 Sprchovací lehátko – 4 ks 

Umožňuje koupel klienta na lůžku v případě, kdy klienta nelze transportovat do koupelny. Usnadní 

pečujícím provádění celkové koupele, vč. mytí vlasů na lůžku. 

Hlavní parametry: 

- jednoduchá manipulovatelnost 

- nízká hmotnost 

- bezpečnost pro klienta 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 Brusky pro podiatrii – 1 ks 

Umožňuje zlepšit péči o klienty se syndromem diabetické nohy, kteří jsou špatně pohyblivý a potřebují 

pravidelnou péči o nohy. Tuto péči budou ve vlastním sociálním prostředí zajišťovat vyškolení 

zdravotníci.  

Hlavní předměty: 

- regulace otáček 

- jednoduchá údržba 

- snadná manipulace 
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- hmotnost – možnost přenosu 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

Nákup zdravotnických pomůcek III: 
 Injekční dávkovač kapesní – 4 ks 

Umožnit klientům v terminálním stadiu zajištění mobility a sociálního začlenění i s analgetickou terapií 

v kapse.  

Hlavní parametry: 

- nízká hmotnost 

- jednoduché ovládání a přesnost dávkování 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 

 Infuzní pumpa – 2 ks 

Zajistit infuzní – analgetickou, hydratační a případně další infuzní terapie v domácím prostředí. 

Hlavní parametry:  

- jednoduché ovládání a přesné dávkování 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 Nutriční pumpa – 1 ks 

Zajistí nutriční terapii v sociálním prostředí klienta. 

Hlavní parametry: 

- jednoduché ovládání a přesné dávkování 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 Vážící židle – 1 ks 

Kontrola hmotnosti u klientů s omezenou hybností, kde je třeba sledovat zadržování tekutin v těle / klienti 

se srdečním selháním, příp. další. 

Hlavní parametry: 

- přesnost vážení 

- možnost transportu za klientem 

- jednoduchá obsluha 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 Odsávačka hlenů na baterii – 2 ks 

Umožní péči o klienty s tracheostomií a v případě výpadku elektrické energie v domácím prostředí, 

umožňuje péči o dýchací cesty i v případě transportu k lékaři. 

Hlavní parametry: 

- snadná údržba 

- dobrá sací schopnost 

- hmotnost 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 Toaletní židle – 5 ks 

Umožní klientům vyprazdňování mimo lůžko, lze využít i k přesunu po bytě, usnadní hygienu klienta. 

Hlavní parametry: 
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- snadná údržba 

- výšková nastavitelnost 

- dobrá manipulovatelnost 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

Nákup zdravotnických pomůcek IV: 
 Schodolez – 1 ks 

Umožní přesun klienta v hůře dostupných místech, zejména po schodech. 

Hlavní parametry: 

- jednoduchá ovladatelnost 

- dobrá manipulovatelnost 

- životnost baterie 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 Zvedák – 1 ks 

Usnadňuje přesun klienta mezi lůžkem, toaletní židlí, vozíkem, případně zvedne klienta ze země. 

Hlavní parametry: 

- jednoduchá ovladatelnost a manipulovatelnost v rámci bytu 

- dlouhá životnost a nabití baterie 

- přiměřená váha zařízení 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

Nákup zdravotnických pomůcek V: 
 Elektrické polohovací postele, včetně pasivní antidekubitní matrace – 5 ks lůžko, 5 ks matrace 

Zajistí bezpečnost klienta před případným úrazem nebo pádem. Zajistní prevenci vzniku dekubitů.  

Umožní rodinným příslušníkům a ošetřujícímu personálu lepší manipulaci a péči o klienta.  

Hlavní parametry: 

- bezpečnost, snadná manipulace a přeprava 

- předpokládaná životnost: cca 6 let 

 

 Antidekubitní matrace aktivní – 7 ks 

Předchází vzniku dekubitů, zlepšuje možnosti polohování a usnadňuje manipulaci s klientem.  

Hlavní parametry: 

- tichý chod 

- jednoduchá ovladatelnost 

- nízká hmotnost 

- jednoduchá údržba 

- předpokládaná životnost: kompresor cca 6 let, matrace cca 6 let 

 

Nákup zdravotnických pomůcek VI: 
 Sterilizátor – 2 ks 

Bude využíván ke sterilizaci pomůcek, které nelze zajistit jako jednorázové.  

Hlavní parametry: 

- zajištění sterility sterilizovaných pomůcek 

- snadná nastavitelnost a jednoduché ovládání 
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- předpokládaná životnost: více než cca 6 let 

 

 

4. Změna zadávacích podmínek a poskytování dodatečných informací: 

Zadavatel si vyhrazuje možnost zasahovat v průběhu lhůty do podmínek výběrového řízení s tím, že návrh 

(změna zadávacích podmínek, dodatečné informace) bude písemně zaslán všem osloveným dodavatelům 

na kontaktní adresu dodavatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu. 

 

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací se zasílají zadavateli v písemné podobě na adresu 

kontaktní osoby zadavatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu (viz bod 1 této výzvy). Zadavatel 

poskytne odpověď do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Žádost o 

dodatečné informace je možné zasílat nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. Zadavatel odešle žádost o poskytnutí dodatečných informací včetně odpovědi písemně všem 

osloveným dodavatelům. Telefonické dotazy nebudou akceptovány. 

Zadavatel poskytne (odešle) dodatečné informace či změnu zadávacích podmínek všem 

potencionálním dodavatelům a uveřejní na svých webových stránkách: 
http://www.domacipecehk.cz - (v sekci „PROJEKTY“) 

 

5. Obchodní podmínky:  

 

 Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, která je nedílnou součástí této 

výzvy a zadávací dokumentace. Nezměněný návrh kupní smlouvy, pouze vyplněný v určitých 

zvýrazněných polích, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo zastupovat uchazeče, 

bude součástí nabídky. V případě podepsání smlouvy či dohody osobou zmocněnou či pověřenou, musí 

být originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření součástí návrhu smlouvy uchazeče.  

 

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  

Žadatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodání předmětu plnění zakázky včetně dopravy na 

místo určení. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH. Nabídková cena bude 

stanovena jako nejvýše přípustná. 

 

7. Doba a místo plnění zakázky: 

Do 2 měsíců od podpisu Kupní smlouvy, Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., Pražská třída 231/184, 500 

04 Hradec Králové 

 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 

 

Nabídka se vyhotovuje písemně v českém nebo slovenském jazyce ve dvou vyhotoveních. Originál 

nabídky bude označen slovy „originál“, kopie nabídky bude označena slovy „kopie“. Uchazeč doloží 

kompletní nabídku i jedenkrát v elektronické podobě na CD. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, 

které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude opatřena datem, podpisem osoby oprávněné jednat 

za žadatele.  

Pokud bude nabídku podepisovat zmocněná osoba, bude součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie 

zmocnění této osoby.  

http://www.domacipecehk.cz/
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V případě předložení nabídky v jiném, než českém nebo slovenském jazyce, zajistí žadatel překlad 

nabídky do českého jazyka. V případě, že žadatel bude dokládat do nabídky doklady v jiném než českém 

nebo slovenském jazyce, je povinen doložit zároveň v nabídce jejich překlad do českého jazyka. 

Všechny předložené nabídky musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace a budou obsahovat 

minimálně: 

 

- Krycí list (příloha č. 1) 

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2) 

- Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů  

- Návrh kupní smlouvy včetně doložky o bezúhonnosti (příloha č. 3, 4), uchazeč není oprávněn 

měnit text nebo podmínky smlouvy 

- Prohlášení o objektivnosti a důvěrnosti (příloha č. 5) 

- Technickou nabídku, která sestává z podrobného popisu zařízení a služeb poskytovaných v rámci 

dodávky, Finanční nabídku, která zahrnuje cenu realizace zakázky stanovenou absolutní částkou 

v CZK bez DPH a včetně DPH. Cena bude stanovena za jednotlivé položky a jako celek 

- Čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti (příloha č. 6) 

 

Obálky budou označeny nápisem (pro každou část zvlášť):  

 

Část 1: „Výběrové řízení – „Nákup zdravotnických pomůcek I“ a „NEOTVÍRAT“ 

Část 2: „Výběrové řízení – „Nákup zdravotnických pomůcek II“ a „NEOTVÍRAT“ 

Část 3: „Výběrové řízení – „Nákup zdravotnických pomůcek III“ a „NEOTVÍRAT“ 

Část 4: „Výběrové řízení – „Nákup zdravotnických pomůcek IV“ a „NEOTVÍRAT“ 

Část 5: „Výběrové řízení – „Nákup zdravotnických pomůcek V“ a „NEOTVÍRAT“ 

Část 6: „Výběrové řízení – „Nákup zdravotnických pomůcek VI“ a „NEOTVÍRAT“ 

 

 

Pokud uchazeč podá nabídky na více částí veřejné zakázky, budou tyto nabídky podány na každou 

jednotlivou část v samostatných obálkách. 

 Obálky musí být viditelně označeny adresou uchazeče, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí 

nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Nabídka musí být doručena, ve stanovené lhůtě, poštou nebo osobně na adresu pro zasílání nabídek. 

 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci 

s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení doporučujeme provést pevným, 

nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování 

bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo 

přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za 

uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.  
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Lhůta, datum a hodina pro předložení nabídek:  

 

Pro část I nejpozději do 30.3.2016 do 8:00 hod. 

 

Pro část II nejpozději do 30.3.2016 do 8:30 hod. 

 

Pro část III nejpozději do 30.3.2016 do 9:00 hod. 

 

Pro část IV nejpozději do 30.3.2016 do 9:30 hod. 

 

Pro část V nejpozději do 30.3.2016 do 10:00 hod. 

 

Pro část VI nejpozději do 30.3.2016 do 10:30 hod. 

 

 

 

Adresa pro zasílání nabídek:  

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., k rukám Haně Pekárkové, Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec 

Králové, případně osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. 

 

Datum, hodina a místo konání otevírání obálek: 

 

Pro část I 30.3.2016 v 8:05 hod. 

Pro část II 30.3.2016 v 8:35 hod. 

Pro část III 30.3.2016 v 9:05 hod. 

Pro část IV 30.3.2016 v 9:35 hod. 

Pro část V 30.3.2016 v 10:05 hod. 

Pro část VI 30.3.2016 v 10:35 hod. 

 

 

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové 

 

Veškeré nabídky obdržené po stanovené lhůtě pro podání nabídek budou neprodleně vyřazeny. 

 

Veškeré náklady spojené s přípravou a podáním nabídky ponese žadatel.  

 

Jakékoliv dotazy ohledně specifikace zařízení je možné konzultovat s kontaktní osobou zadavatele (viz 

výzva). 

 

Podáním nabídky žadatel potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami této zakázky. 

 

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií: 

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.  
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10. Varianty nabídek:  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

11. Další podmínky:  

 

1) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů. 

2) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

3) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. 

4) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se 

pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně 

srovnatelné řešení.  

5) Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami od skončení lhůty pro podání nabídek, resp. od otevření 

obálek s nabídkami, až do rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení 

výběrového řízení. 

6) Zadavatel si vyhrazuje možnost zasahovat v průběhu lhůty do podmínek výběrového řízení s tím, 

že návrh (změna zadávacích podmínek, dodatečné informace) bude uveřejněn na webových 

stránkách zadavatele na adrese: http://www.domacipecehk.cz v sekci „PROJEKTY“ a písemně 

doručen všem osloveným potencionálním dodavatelům. Návrh je považován za doručený 

okamžikem jeho uveřejnění na webových stránkách zadavatele. 
7) Žádosti k poskytnutí dodatečných informací se zasílají zadavateli v písemné podobě. Písemná 

žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. Zadavatel poskytne odpověď do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti o poskytnutí 

dodatečných informací. Zadavatel uveřejní žádost o poskytnutí dodatečných informací včetně 

odpovědi na webových stránkách zadavatele na adrese: http://www.domacipecehk.cz v sekci 

„PROJEKTY“ a písemně doručí všem osloveným potencionálním dodavatelům. Odpověď na 

žádost o dodatečné informace je považována za doručenou okamžikem jejího uveřejnění na 

webových stránkách zadavatele. 

8) Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení o vyloučení uchazeče do 5 

pracovních dnů po rozhodnutí všem dotčeným uchazečům. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení o vyloučení uchazeče na webových stránkách 

zadavatele na adrese: http://www.domacipecehk.cz v sekci „PROJEKTY“. Oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a oznámení o vyloučení uchazeče je považováno za doručené 

okamžikem jeho uveřejnění na webových stránkách zadavatele. 

9) Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.   

 

15. Přílohy výzvy a zadávací dokumentace: 

 

1) Krycí list (příloha č. 1)  

2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2)  

3) Návrh Kupní smlouvy včetně Doložky o bezúhonnosti (příloha č. 3, 4)  

4) Prohlášení o objektivnosti a důvěrnosti (příloha č. 5) 

5) Čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti (příloha č. 6) 

 

 

 

http://www.domacipecehk.cz/
http://www.domacipecehk.cz/
http://www.domacipecehk.cz/
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