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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k otevřenému zadávacímu řízení veřejné zakázky s názvem

Jednorázové rukavice 2022
evidenční číslo Z2022-002611

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

1. Identifikační údaje zadavatele
Název

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo

Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň

IČO

00669806

Profil zadavatele

https://tenderarena.cz/profil/FNPlzen
Mgr. Matěj Novák
Oddělení veřejných zakázek FN Plzeň
alej Svobody 80
323 00 Plzeň
Tel. +420 377 103 533
novakma@fnplzen.cz

Kontaktní osoba zadavatele
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2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesterilních jednorázových vyšetřovacích rukavic dle
následující specifikace:
Část 1

Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované – 6N, velikosti XS, S, M, L, XL

Část 2

Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované – 9N, velikosti XS, S, M, L, XL

Část 3

Rukavice jednorázové vyšetřovací latexové nepudrované nebo lehce pudrované, texturované
v konečcích prstů, velikosti S, M, L, XL

2.1. Základní technické specifikace a požadavky předmětu zakázky
Část 1 – Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované – 6N, velikosti XS, S,
M, L, XL
Veškeré nabízené výrobky musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu
mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva by měla
být pružná, bez otvorů, děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání.
Vyšetřovacími rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být
elastické, pevné s dotekovou citlivostí. Tento požadavek budou splňovat rukavice, které se budou
převážně používat na standardních odděleních s menší zátěží a infekční rizikovostí.
Požadované nezbytné vlastnosti:















Materiál: Nitril
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci
Mediánová síla při přetržení před stárnutím 6.0 N
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice
Tloušťka manžety min. 0,04 mm
Tloušťka dlaně min. 0,05 mm
Tloušťka prstu min. 0,07 mm
Délka rukavice min. 240 mm
Požadované velikosti: XS, S, M, L, XL
Nesterilní výrobek
Bezprašné, pravolevé
Doba skladování min. 3 roky od data výroby
Maximální hodnota AQL 1,5
Velikost balení 100 ks nebo 150 ks v balení (u velikosti XL zadavatel umožňuje menší balení v
toleranci 15 %)

Požadované normy a označení výrobku:



Označení produktu CE dle Nařízení (EU) 2017/745 ze dne 5.4.2017. Třída prostředku I
Označení produktu CE dle Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích,
kategorie III
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Vyhovuje normám:









ČSN EN 455-1 - Část 1:Požadavky a zkoušení nepropustnosti
ČSN EN 455-2 - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností
ČSN EN 455-3 - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení
ČSN EN 455-4 - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti
ČSN EN ISO 21420 - Všeobecné požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 374-1 - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení
ČSN EN 374-2 - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci
ČSN EN 455-1 - hodnota 1,5 AQL

Část 2 - Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované – 9N, velikosti XS, S,
M, L, XL
Veškeré nabízené výrobky musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu
mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva by měla
být pružná, bez otvorů, děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání.
Vyšetřovacími rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být
elastické, pevné s dotekovou citlivostí. Tento požadavek budou splňovat rukavice, které se budou
převážně používat na odděleních intenzivní péče, infekčních a odděleních s vysokým rizikem práce
s biologickým materiálem.
Požadované nezbytné vlastnosti:















Materiál: Nitril
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci
Minimální mediánová síla při přetržení před stárnutím 9.0 N
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice
Tloušťka manžety min. 0,04 mm
Tloušťka dlaně min. 0,05 mm
Tloušťka prstu min. 0,07 mm
Délka rukavice min. 240 mm
Požadované velikosti: XS, S, M, L, XL
Nesterilní výrobek
Bezprašné, pravolevé
Doba skladování min. 3 roky od data výroby
Maximální hodnota AQL 1,5
Velikost balení 100 ks nebo 150 ks v balení (u velikosti XL zadavatel umožňuje menší balení v
toleranci 15 %)

Požadované normy a označení výrobku:



Označení produktu CE dle Nařízení (EU) 2017/745 ze dne 5.4.2017. Třída prostředku I
Označení produktu CE dle Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích,
kategorie III

Vyhovuje normám:





ČSN EN 455-1 - Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti
ČSN EN 455-2 - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností
ČSN EN 455-3 - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení
ČSN EN 455-4 - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti
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ČSN EN ISO 21420 - Všeobecné požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 374-1 - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení
ČSN EN 374-2 - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci
ČSN EN 455-1 – hodnota 1,5 AQL

Část 3 - Rukavice jednorázové vyšetřovací latexové nepudrované nebo lehce
pudrované, texturované v konečcích prstů, velikosti S, M, L, XL
Veškeré nabízené výrobky musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu
latexu nepudrovaného, nebo lehce pudrované (termín „lehce pudrovaná rukavice“ znamená jemné
zaprášení rukavice, které usnadňuje její navléknutí a současně po snětí neponechává vrstvu pudru na
rukách) texturovaný v konečku prstů rukavice. Tato vrstva by měla být pružná, bez otvorů, děr a trhlin a
dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. Vyšetřovacími rukavicemi musí být
snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické, pevné s dotekovou citlivostí.
Požadované nezbytné vlastnosti:













Materiál: Přírodní Latex
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci
Rolovaná manžeta
Bezprašné, pravolevé
Délka rukavice min. 240 mm
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice
Požadované velikosti: S, M, L, XL
Nesterilní výrobek
Barva bílá nebo lehce krémová
Doba skladování min. 3 roky od data výroby
Maximální hodnota AQL 1,5
Velikost balení 100 ks nebo 150 ks v balení (u velikosti XL zadavatel umožňuje menší balení v
toleranci 15 %)

Požadované normy a označení výrobku:



Označení produktu CE dle Nařízení (EU) 2017/745 ze dne 5.4.2017. Třída prostředku I
Označení produktu CE dle Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích,
kategorie III

Vyhovuje normám:










ČSN EN 455-1 - Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti
ČSN EN 455-2 - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností
ČSN EN 455-3 - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení
ČSN EN 455-4 - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti
ČSN EN ISO 21420 - Všeobecné požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 374-1 – 5 : Terminologie a požadavky na provedení
ČSN EN 374-2 – 4 : Stanovení odolnosti proti penetraci
ČSN EN 455-1 – hodnota 1,5 AQL
ČSN EN 16523-1 – norma pro latexové rukavice

2.2. Klasifikace veřejné zakázky
Hlavní předmět zakázky má CPV kód 18424300-0 a 33141420-0.
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2.3. Rozdělení zakázky na části
Zadavatel rozdělil zakázku na 3 části. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku, na
její jednotlivé části. Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, účastníci mohou tedy
podávat nabídky na celou zakázku, na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje právo, nabídku v
jednotlivých částech, ve kterých nabízený materiál nesplní požadavky na předmět plnění, vyřadit a
nehodnotit (o tomto postupu bude vždy účastník informován).

2.4. Varianty zakázky
Zadavatel nepřipouští možnost podání variantní nabídky. V každé části může být nabídnut pouze
jeden druh materiálu. V případě uvedení více druhů materiálu v nabídce v rámci jedné části si zadavatel
vyhrazuje právo vyloučit danou část nabízených materiálů z hodnocení.

2.5. Množství nebo rozsah zakázky
Předpokládaná roční spotřeba jednorázových nesterilních vyšetřovacích rukavic činí 14.750.000
kusů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 119.727.270,-Kč bez DPH/3 roky.
Předpokládaná hodnota je stanovena na základě údajů a informací o zakázce stejného předmětu
plnění. Podrobné položkové členění všech částí parametry jednotlivých částí společně s jejich
předpokládanou roční spotřebou jsou uvedeny v tabulce v příloze (příloha ZD).

3. Doba trvání a místo plnění zakázky
Dodávky předmětu plnění budou realizovány jednotlivými přímými dodávkami po dobu tří let od
podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Místem plnění je sklad oddělení SZM v objektu zásobovací ústředny v areálu zadavatele na adrese
alej Svobody 80, Plzeň.

4. Kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky. Zadavatel
může účastníka, který neprokáže splnění kvalifikačních kritérií, ze zadávacího řízení vyloučit.
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.

4.1. Základní způsobilost
Způsobilý podle § 74, odst. 1 zákona je dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, podvod, úvěrový
podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné
činnosti z nedbalosti, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při
zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů
Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu
státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a
úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
nebo obdobné trestné činy podle právního řádu země sídla dodavatele. Je-li dodavatelem
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právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku podle první věty splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku podle věty první splňovat
také vedoucí pobočky závodu;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele
Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
dle § 75 odst. 1 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a);
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b);
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b);
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c);
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d);
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

4.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením
dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Zadavatel
požaduje minimálně živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb
nebo velkoobchod a maloobchod (či jiné obdobné, opravňující dodavatele k prodeji zboží).

4.3. Technická kvalifikace
Účastník musí prokázat technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 zákona v rozsahu a
způsobem stanoveným níže, pro jednotlivá kvalifikační kritéria:
1) seznamem významných zakázek, tj. seznamem minimálně tří odběratelů, kterým uskutečnil
účastník za poslední 3 roky dodávky materiálů, které jsou předmětem veřejné zakázky.
Seznam významných dodávek bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením
jednotlivých zakázek, popisem předmětu těchto zakázek, rozsahu, včetně peněžního plnění, a
doby plnění jednotlivých zakázek a rovněž identifikace jednotlivých objednatelů včetně
kontaktních údajů. Ze seznamu významných zakázek musí být zjevné splnění všech podmínek
tohoto kvalifikačního kritéria.

4.4. Doklady k prokázání kvalifikace
Doklady k prokázání splnění kvalifikace předkládá dodavatel v nabídce v originálu, ověřené kopii
nebo kopii (zadavatel vylučuje možnost nahradit doklady čestným prohlášením dle § 86 odst. 2 zákona).
Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
ve smyslu
§
87
zákona,
výpisem
ze
seznamu
kvalifikovaných
dodavatelů

Strana 6 (celkem 14)

Jednorázové rukavice 2022
Zadávací dokumentace
dle § 228 zákona nebo platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných
dodavatelů dle § 233 a násl. zákona v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. To platí i
pro doklady, které byly v nabídce nahrazeny jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky,
nebo certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů.
V případě, že dodavatel doklady již předložil v některém z předchozích zadávacích řízení vedených
zadavatelem a údaje uvedené v těchto dokladech jsou nadále platné, lze předložení dokladů nahradit
prohlášením dodavatele.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.

5. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou vymezeny formou
závazných textů v návrhách smluv na plnění zakázky (vzorová kupní smlouva a vzorová smlouva o
výpůjčce).
Veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou stanoveny jako
minimální a dodavatelé mohou nabídnout podmínky pro zadavatele výhodnější.
Dodavatel není oprávněn podmínit zadavatelem navrhované obchodní a platební podmínky další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
účastníka za zadávacího řízení. Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy tak, aby mohla být v
případě výhry dodavatele smlouva uzavřena v jím navrhované podobě (tj. doplněná o informace a
přílohy, u nichž se doplnění předpokládá). Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán
osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

5.1 Vzorová kupní smlouva
Obchodní podmínky uvedené jsou zakotveny v přiložené vzorové kupní smlouvě, která slouží jako
závazný vzor pro účastníkem předkládaný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva musí být jednostranně
vypověditelná bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce, která počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy tak, aby mohla být v případě výhry dodavatele
smlouva uzavřena v jím navrhované podobě (tj. doplněná o informace a přílohy, u nichž se doplnění
předpokládá). Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat
za dodavatele.

6. Další požadavky zadavatele
V případě, že dodavatel bude plnit část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, předloží
v nabídce seznam poddodavatelů s uvedením identifikace poddodavatelů a určení částí veřejné
zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit.
V případě společné účasti dodavatelů požaduje zadavatel předložení dokladů, určujících, jaké
bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky jednotlivých dodavatelů podávajících společnou
nabídku. Takovým dokladem bude zejména smlouva mezi takovými dodavateli, nebo prohlášení všech
jednotlivých dodavatelů podávajících společnou nabídku.
Zadavatel upozorňuje, že v případě vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, bude
postupovat v souladu s § 122 odst. 4 a 5 zákona, tj. bude zjišťovat údaje o skutečném majiteli vybraného
dodavatele. V případě, že údaje o skutečném majiteli nebude možné zjistit, Zadavatel vybraného
dodavatele vyloučí v souladu s § 122 odst. 7.
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7. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny po jednotlivých částech zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit
veřejnou zakázku po jednotlivých částech mezi více účastníků.

7.1. Kritéria pro zadání zakázky
Nabídková cena (váha 75%)
Nabídková cena bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky
k hodnocené nabídce. Předmětem hodnocení bude cena včetně DPH uvedená účastníkem v poli
„Nabídková cena za část včetně DPH při předpokládaném ročním počtu kusů“ tabulky určené pro
vyplnění cenové nabídky (viz příloha).
Kvalitativní úroveň (váha 25%)
Toto dílčí kritérium není jednoduše číselně vyjádřitelné a není pouze hodnotovým parametrem
nabídek. Kvalitu nabízeného předmětu veřejné zakázky a výhodnost nabídky v tomto dílčím kritériu
nelze posuzovat pouze na základě číselně vyjádřitelných parametrů. Výhodnost nabídek bude
posuzována hodnotící komisí jako souhrn číselně vyjádřitelných i nevyjádřitelných vlastností.
Hodnocení kvalitativní úrovně předmětu plnění provede hodnotící komise testováním vzorků, jak
ze strany hodnotící komise, tak v běžném nemocničním provozu (na pracovištích určených hodnotící
komisí). Vzorky budou testovány zejména s ohledem na kvalitu materiálu a zpracování, citlivost při
manipulaci v rukavicích, celkový uživatelský komfort.
Každým testujícím bude nabízenému materiálu (nabídce) přidělen počet bodů dle níže uvedené
bodové stupnice podle míry naplnění daného subkritéria 1 - 4. Nabídky získají počet bodů v kritériu
„Kvalitativní úroveň“ vypočtenou průměrem bodových hodnot, které testující přidělili nabídce v součtu
za všechny subkritéria 1-4 a připočtením bodové hodnoty v subkritériu 5. V subkritériu 5 bude
nabízenému materiálu (nabídce) přidělen počet bodů dle tabulky uvedené u subkritéria 5, dle dosažení
hodnoty garantované v nabídce (technickém listu). V rámci každého subkritéria mohou nabídky obdržet
maximálně 5 bodů v subkritériu. Maximální počet bodů, kterého nabídka může v kritériu „Kvalitativní
úroveň“ dosáhnout, je 25 bodů.

Výborný vzorek
úplné naplnění požadované kvality

5 bodů

Velmi dobrý vzorek
není námitek k jeho použití, zanedbatelné nedostatky,

4 body

Dobrý vzorek
drobné nedostatky, které nemají vliv na použitelnost
materiálu

3 body

Přijatelný vzorek
závažné nedostatky, které mají vliv na použitelnost
materiálu, nikoliv zásadní
Téměř nepřijatelný vzorek
velmi závažné nedostatky, které mají zásadní vliv na
použitelnost materiálu
Nevyhovující vzorek
nesplnění požadované kvality a závažné vyřazující
kritéria, materiál je nepoužitelný pro zamyšlený účel

2 body
1 bod

0 bodů
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Subritéria pro hodnocení kvality:
Subkritérium 1 – Kvalita použitého materiálu a balení
 Materiál musí být pevný a zároveň pružný, bez otvorů, děr a trhlin materiálu.
 Vytažení rukavice z obalu musí být snadné, rukavice musí být vytažena z obalu po
jednotlivých kusech, rukavice ne nesmí trhat. Materiál nesmí být k sobě slepený. Celkový obal
musí být celistvý a nepoškozený.
Subkritérium 2 – Alergická reakce pokožky
 Materiál musí být hypoalergení, nesmí způsobovat alergickou kontaktní dermatitidu. Po snětí
rukavice nesmí být na ruce ošetřujícího personálu viditelná složka pudru. Pokožka nesmí být
začervenalá, nesmí projevovat známky alergie.
Subkritérium 3 – Funkční vlastnosti
 Práce v rukavici – lépe bude hodnocena vysoká citlivost v oblasti prstů při nasazené rukavici.
Předměty uchopené v rukavici nesmí klouzat, nebo se na matriál rukavice lepit.
 Snadné nasazení rukavice – rukavice se po vyjmutí z balení musí snadno a rychle nasunout
na ruku, při navlékání nesmí prasknout, protrhnout se, ani zadrhnout, prsty rukavice nesmí být
slepené.
Subkritérium 4 – Praktické vlastnosti
 Správná velikost – rukavice musí odpovídat velikosti uživatele při standardních velikostech
 Těsnost rukavice – rukavice musí splňovat těsnost, ale nesmí při navlékání způsobovat takový
výdej energie, aby nedocházelo k únavě rukou
 Nesmí mít brusný účinek na kůži
 Kůže se nesmí v rukavici zvýšeně potit
 Pohodlí, měkkost a přiléhavost materiálu – rukavice při volbě správné velikosti v manžetě
nesmí způsobovat volný prostor, prsty musí být v rukavici až do konce materiálu. Manžeta po
použití musí zůstat celistvá.
Subkritérium 5 – AQL
AQL 0,65
AQL 1
AQL 1,5

5 bodů
3 body
Minimální úroveň – 0 bodů

Celkové hodnocení nabídek
Celkové hodnocení bodovací metodou bude provedeno součtem vážené bodové hodnoty
kriteria "nabídková cena" a bodové hodnoty kriteria "kvalitativní úroveň". Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že
jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky, může zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučit, z důvodů dle § 113 odst. 6
zadavatel nabídku vyřadí vždy. Zadavatel následně adekvátně upraví hodnocení nabídek v kritériu výše
nabídkové ceny a celkové hodnocení nabídek včetně jejich pořadí.
V případě rovnosti výsledku celkového hodnocení před elektronickou aukcí (vstupní hodnoty
do elektronické aukce) u více účastníků bude jako výhodnější určena nabídka, která byla podána dříve.
Zadavatel si vyhrazuje právo po elektronické aukci opětovně posoudit nabídkové ceny v souvislosti
s institutem mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel následně adekvátně upraví hodnocení
nabídek v kritériu výše nabídkové ceny a celkové hodnocení nabídek včetně jejich pořadí.. Nabídkové
ceny ostatních účastníků, vzešlé z elektronické aukce, zůstávají platné, tj. vyloučení nabídky z důvodů
mimořádně nízké nabídkové ceny nebude považováno za důvod k opakování elektronické aukce.
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7.2. Elektronická aukce
Základní informace k elektronické aukci
Zadavatel po hodnocení nabídek provede elektronickou aukci (dále „e-aukce“), ve které umožní
účastníkům předložit nové snížení nabídkové ceny. Předmětem elektronické aukce bude hodnotící
kritérium „nabídková cena“.
V souladu s § 121 odst. 2 zákona budou k účasti v e-aukci a k podání nových aukčních hodnot
vyzváni ti účastníci, kteří nebyli dle § 121 odst. 1 písm. b) vyloučeni ze zadávacího řízení, a to zasláním
elektronické výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen výzva k účasti).
Výzva k účasti bude doručena do elektronické schránky účastníka v aukčním systému
(viz odstavec níže o elektronické schránce). Součásti výzvy k účasti budou dle § 120 odst. 4, písm. c)
Zákona informace, které budou účastníkovi poskytnuty v průběhu e-aukce. V souladu s § 120 odst. 4,
písm. d až f) pak zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při e-aukci a podmínek k podávání
nových aukčních hodnot a dále informace týkající se použitého elektronického nástroje. Postup v eaukci se bude odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho časový průběh bude popsán ve
výzvě k účasti a jednotlivá kola e-aukce budou charakterizovaná následujícím.
Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona je Kontrolní kolo určeno administrátorovi
zadavatele k nastavení výchozího stavu e-aukce. Administrátor vloží do e-aukční síně aukční hodnoty
nevyloučených účastníků zadávacího řízení včetně výsledku hodnocení jejich nabídek tak, aby tyto
odpovídaly jejich nabídkám dle hodnocení. Účastníkům e-aukce je umožněno do e-aukční síně pouze
nahlížet, nemohou však provádět žádné změny. Účastníkům se v Kontrolním kole zobrazují pouze jejich
vlastní aukční hodnoty (vlastní nabídkové ceny) a výsledek kvalitativního a celkového hodnocení jejich
nabídky.
Aukční kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona budou účastníci vyzváni ke změně svých aukčních
hodnot a účastníkům budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 Zákona. Změny aukčních hodnot
je oprávněn provádět pouze účastník, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv
zasahovat. Elektronická aukce bude obsahovat jediné Aukční kolo, které bude ukončeno v souladu
s § 121 odst. 8, písm. b) v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí
nabídek.
V e-aukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 0,1 % a dále
maximální rozdíl cenových podání ve výši 50%. Údaje k minimálnímu rozdílu při podání nových
aukčních hodnot se vztahují k aktuální nabídce účastníka, údaje k maximálnímu rozdílu podání nových
aukčních hodnot se vztahují k nejnižší nabídce v aukční síni.
Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace uvedené již v rámci Kontrolního kola
a dále informace o aktuálně nejlepší hodnotě kritéria rozhodného pro určení pořadí nabídek
(celkové hodnocení aktuálně nejlepší nabídky) a aktuální pořadí podle ekonomické výhodnosti na
základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Zadavatel upozorňuje, že aukční systém neumožní takovou změnu aukční hodnoty, která by
v celkovém hodnocení znamenala dorovnání nabídky jiného účastníka. Taková změna nebude
systémem přijata a účastník bude o této skutečnosti informován.
V případě výskytu nepředvídatelných okolností, které nezpůsobil zadavatel, a které měly
za následek ovlivnění dalšího průběhu elektronické aukce, si zadavatel vyhrazuje právo
v odůvodněných případech elektronickou aukci opakovat.
Technické nároky e-aukčního systému
Pro účast v e-aukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat aukční program/ software
(dále také sw). Přístup do e-akce je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče.
Počítač, ze kterého se bude účastník přihlašovat do e-aukce, musí mít funkční připojení k síti
Internet a v době přihlášení musí být toto připojení k Internetu aktivní. Pro bezproblémovou účast
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každého účastníka v e-aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z následujících internetových
prohlížečů:
 Microsoft Internet Explorer,
 Mozilla Firefox,
 Google Chrome,
 Microsoft Edge.
Účastník musí vlastnit platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu (dále jen „elektronický podpis“), jenž splňuje požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné legislativy České republiky. V případě, že účastník
zaručený elektronický podpis nevlastní, pro účast v e-aukci si jej musí pořídit. Elektronické podpisy
založené na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb, např. První
certifikační autorita, a.s., Certifikační autorita PostSignum QCA (Česká pošta), akreditovaný
poskytovatel certifikačních služeb eIdentity, a.s. a další.
Informace k získání kvalifikovaného certifikátu jsou dostupné na internetových adresách těchto
poskytovatelů (např.: http://www.ica.cz, http://www.postsignum.cz, http://www.eidentity.cz).
Funkční nastavení internetového prohlížeče
Pro správné fungování aukčního systému doporučujeme mít nainstalovanou aktuální verzi
prohlížeče. Funkcionalita elektronického podpisu pak vyžaduje, aby v počítači byly instalovány příslušné
systémové doplňky. Test komponenty elektronického podpisu je k dispozici na internetové adrese:
https://fnplzen.proebiz.com/vstup/test.php
Účastník si na této adrese ověří připravenost svého počítače pro práci s elektronickým podpisem a
v případě potřeby si může tyto doplňky také stáhnout a nainstalovat.Odpovědná osoba za účast v eaukci a elektronická schránka účastníka pro účely e-aukce
Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v e-aukci (dále
jen „odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno,
příjmení a e-mail. K dané e-aukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě
uvedení více odpovědných osob bude do dané e-aukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého
seznamu. Při zavedení odpovědné osoby do aukčního systému bude k účtu této osoby (tj. k údajům
jméno, příjmení a e-mail) vytvořena elektronická schránka účastníka, která bude sloužit pro doručování
výzev k účasti v elektronických aukcích, pro práci s přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu
do Aukční síně. O vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyrozuměna Aktivačním emailem
administrátora.
Odpovědná
osoba
si
podle
pokynů
v Aktivačním
e-mailu zvolí své přístupové údaje (jméno a heslo), elektronickou schránku aktivuje a po aktivaci již
bude mít obsah této schránky pod svou výlučnou kontrolou. Veškeré údaje v elektronické schránce se
týkají výlučně jen daného zadavatele. V případě ztráty přístupových údajů k elektronické schránce
kontaktuje odpovědná osoba administrátora e-aukce s požadavkem na zaslání nového Aktivačního emailu a poté si volbou nových přístupových údajů schránku reaktivuje. Zadavatel uvádí, že v případě,
že k účtu odpovědné osoby již elektronická schránka existuje a že tato schránka již byla aktivována,
pak administrátor Aktivační e-mail obvykle neodesílá. O doručení výzvy k účasti v elektronické aukci
(resp. o jejím zpřístupnění v elektronické schránce) bude odpovědná osoba vyrozuměna Notifikačním
e-mailem administrátora. K úkonu odeslání výzvy k účasti do elektronické schránky účastníka je
v systému připojeno elektronické časové razítko.

8. Doplňující informace
Zadavatel požaduje, aby veškerý nabízený materiál byl ve shodě s příslušnými normami. Toto stvrdí
účastník ve své nabídce předložením platných prohlášení o shodě nabízeného zboží, vydaných
dle legislativy evropské či národní. Je-li doklad vystaven v jiném než českém jazyce, má účastník
zadávacího řízení povinnost připojit k dokladů předklad do českého jazyka (nevztahuje se na doklady
ve slovenském jazyce). Překlad může být i bez úředního ověření. Má-li zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
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Zadavatel požaduje předložení popisu a obrazové dokumentace veškerého zboží určeného
k dodání, ze kterých bude jednoznačně vyplývat splnění zadávacích podmínek (prospekty, technické
listy a jiné).
Zadavatel žádá účastníky o předložení návrhu smlouvy (smluv) s vyplněnými údaji ve formátu MS
Word a příloh jednotlivých smluv ve formátu Excel.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídek

17.2.2022 09:00

Adresa pro podání nabídek

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/490666

Nabídky se podávají písemně výhradně elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje
Tender arena, na adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití
(odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu a technické požadavky pro použití
systému Tender arena a podání nabídek. Podáním nabídky se rozumí elektronické podání
prostřednictvím k tomu určené funkcionality systému, při které dochází k šifrovanému nahrání nabídky
do elektronického nástroje, nabídku není možné podat pouhým odesláním zprávy přes elektronický
nástroj. Zadavatel upozorňuje, že pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje musí být
dodavatel v tomto elektronickém nástroji registrován.
Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek, nebo podané jiným než uvedeným způsobem,
nebudou považovány za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

9.1. Administrativní informace
9.1.1. Podmínky pro otevírání nabídek
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

10.

Podmínky stanovené zadavatelem pro zpracování nabídek

Nabídka musí být podána elektronicky a v českém jazyce.
Nabídka se podává pro každou část veřejné zakázky samostatně (účastník může zpracovat jednu
nabídku společnou pro více částí, ale v systému elektronického nástroje musí takovou nabídku vložit
do každé části veřejné zakázky).
Nabídka musí být kvalitním způsobem zpracována tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby
všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem
1 a posledním listem nabídky bylo prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat za
dodavatele, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce.
Dodavatel použije pro podání nabídky pouze obecně používané formáty: formáty souborů
podporované sadou Microsoft Office nebo Open Office, pdf, PDF/A, xml, jpg/jpeg, png, nebo jiný,
oborově obvyklý formát s podporovaným a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu.
Zadavatel žádá účastníky o předložení návrhu smlouvy (smluv) s vyplněnými údaji i ve strojově
čitelné verzi, tj. ve formátu MS Word či obdobném.
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10.1. Obsah nabídky
Nabídka účastníka musí obsahovat následující oddělené části v uvedeném pořadí:

1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ)
2. Doklady a informace, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle bodů 4.1 až 4.3
3. Návrh kupní smlouvy (podepsaný oprávněnou osobou) včetně přílohy
4. Seznam poddodavatelů podle bodu 6 této zadávací dokumentace
5. Nabídka v tabulkách dle přílohy této zadávací dokumentace
6. Vyplněná tabulka technických požadavků
7.

Popisu a obrazové dokumentace veškerého zboží určeného k dodání

8. Další doklady prokazující naplnění zadávacích podmínek

10.2. Způsob zpracování nabídkové ceny
Cenu zadavatel požaduje zpracovat dle jednotlivých částí zakázky (viz tabulka pro vyplnění cenové
nabídky v příloze), vše v tuzemské měně bez i včetně DPH. Cenu zadavatel požaduje kalkulovat pro
jednotlivé části s ohledem na předpokládané roční odebírané množství (viz tabulka v příloze).
Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná po dobu trvání smlouvy
a obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a zisk dodavatele. Nabídkovou
cenu lze měnit pouze z důvodů uvedených v kupní smlouvě a musí být projednáno s odběratelem
minimálně s měsíčním předstihem.

10.3. Podmínky použití cizojazyčných dokumentů
Nabídka účastníka a veškerý písemný styk i ústní komunikace účastníka se zadavatelem musí být
v jazyce českém. Doklady předkládané v jiném než českém jazyce, musí být předloženy včetně
překladu. To se netýká dokladů ve slovenském jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě
pochybnosti o správnosti překladu vyžádat si předložení úředně ověřeného překladu dokladu
do českého jazyka. Pro předkládané prospekty není překlad do českého jazyka požadován.

10.4. Vzorky
Nabídka musí být doplněna vzorky v množství dle příslušného sloupce tabulky pro cenové
zpracování nabídky (přílohy zadávací dokumentace) s podrobnou specifikací materiálů. Vzorky musí
být řádně označeny částí zakázky, ve které jsou nabízeny. Vzorky budou použity k praktickému
posouzení kvalitativních vlastností. Vzorky musí být zabaleny samostatně mimo nabídky.
Seznam vzorků zpracovaný účastníkem a podepsaný oprávněnou osobou účastníka bude
v originále v nabídce a v kopii v balení se vzorky.
Vzorky předkládá dodavatel ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky budou řádně zabaleny, označeny
názvem veřejné zakázky, identifikací dodavatele a nápisem „VZORKY“ a „NEOTEVÍRAT“. Seznam
vzorků zpracovaný účastníkem bude v nabídce i v balení se vzorky.
Osobně lze předat vzorky v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. Místem osobního předání je
objekt zásobovací ústředny v areálu zadavatele alej Svobody 80, 32300 Plzeň, kontaktní osobou je paní
Bc. Lenka Pletichová. Osobní předání je vhodné předem ohlásit telefonicky na čísle +420 377103585.
Dodavatel může dodat vzorky rovněž prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (zejména
doporučenou poštovní zásilkou), ovšem tak, aby i takto podaná zásilka byla doručena zadavateli
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován
okamžik převzetí vzorků zadavatelem. Adresa: Bc. Lenka Pletichová, Oddělení nákupu a distribuce
SZM, FN Plzeň, alej Svobody 80, 32300 Plzeň.

11.

Další informace

Strana 13 (celkem 14)

Jednorázové rukavice 2022
Zadávací dokumentace

11.1. Vysvětlení zadávací dokumentace, její doplnění a změny
Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu zadávacích podmínek při dodržení postupu podle § 99
zákona a upozorňuje účastníky, že v zájmu úplného a správného zpracování nabídky je nutné sledovat
Profil zadavatele, na kterém mohou být zveřejněny změny nebo doplnění zadávací dokumentace.
Na stejném místě zveřejní zadavatel také vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona, a
to nejméně 5 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek.

11.2. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá elektronicky.

12.

Přílohy

1. Krycí list
2. Text obchodní kupní smlouvy na dodávku zboží
3. Tabulka pro cenové zpracování nabídky (s podrobnou specifikací materiálů)
4. Tabulka pro doplnění technických požadavků dle nabídky účastníka

Vypracovala:
Bc. Pavlína Vlasová
Oddělení veřejných zakázek
FN Plzeň

Mgr.
Matěj
Novák
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