Centrální zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2
IČ: 00024341
Pověřující zadavatel:
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
se sídlem Košumberk 80, Luže 538 54
IČO 00183024

Veřejná zakázka:
„DODÁVKA IT PRO HL 2-2016"
Způsob zadání:
Otevřené řízení v rámci dynamického nákupního systému dle § 138 - § 142 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Evidenční číslo: VZ0018010
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídek ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákona“). Veškeré podmínky plnění jsou vymezeny touto výzvou k podání nabídek, Přílohou č.1 –
Požadovaná technická specifikace a návrhem Kupní smlouvy.
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je obsažena v této výzvě.
Zadavatel poskytuje v souladu s § 96 zákona tuto výzvu včetně Přílohy č.1 a návrhu Kupní smlouvy
prostřednictvím systému zadávání veřejných zakázek na Profilu centrálního zadavatele
https://www.tenderarena.cz/ v DNS cyklu s názvem „DODÁVKA IT PRO HL 2-2016“ (ID zakázky
VZ0018010).
Případné dodatečné informace je možné zasílat na e-mail: vodvarka@hamzova-lecebna.cz anebo
zaručenou zprávou v rámci elektronického nástroje Tenderarena v DNS cyklu. Zadavatel může
poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky v rámci DNS je kompletní dodávka výpočetní techniky pro Hamzovu
odbornou léčebnu pro děti a dospělé podle minimální technické specifikace uvedené v Příloze č.1 této
výzvy – tyto zadavatelem uvedené požadavky je uchazeč povinen splnit, resp. kde je uvedena
minimální požadovaná hodnota, může mít nabízený HW tento parametr vyšší (lepší) než je
požadované minimum. Výjimkou jsou položky č.12 až 15, které budou použity pro zakázkovou
kusovou výrobu rehabilitační pomůcky a z důvodu 100% ověřené kompatibility je třeba dodat právě
uvedené přesné typy.
Veškeré dodávané zboží musí být nové, v kompletním funkčním stavu, včetně dopravy, vykládky a
dodacích listů s vyznačením délky záruky.

Číslo
01
02
03
04

Položky předmětu zakázky
Název položky
laser černobílá tiskárna
LCD kancelářský monitor
bezpečnostní/privátní filtr na LCD
LCD kancelářský monitor včetně odnímatelných reproduktorů

Kód CPV
30232110-8
30231310-3
30237210-4
30231310-3

Počet kusů
3
7
2
1

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

kancelářské PC
kancelářské PC
notebook
SSD disk 500GB
externí 2.5“ disk 2TB
ergonomická klávesnice
bezdrátový set klávesnice s myší
laser multifunkční černobílá tiskárna HP MFP M426fdw
mini PC MSI Cubi-055XEU
IPS monitor LG 24MB37PM 23,8"
kompletní sestava Raspberry Pi 3

30213300-8
30213300-8
30213100-6
30233132-5
30234100-9
30237460-1
30237460-1
30232110-8
30213300-8
30231310-3
30213300-8

7
1
2
4
1
1
1
2
1
1
2

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 250 000,00 Kč bez DPH.
4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:
začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy,
tj. dne 10.11.2016
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:
21.11.2016 ve 13:00 hodin
5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba plnění od:
podpisu smlouvy
Doba plnění nejdéle do:
31.12.2016
Místo plnění veřejné zakázky: Hamzova odborná léčebna – Luže, Košumberk 80, 538 54
budova HTS, oddělení IT
6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu Kupní smlouvy, který je pro uchazeče závazný
a je přiložen k této výzvě.
7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce respektoval následujících podmínku:
Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem u jednotlivých položek předmětu plnění je uvedena
v Příloze č.1. Pokud výrobce poskytuje na nabízené zboží standardně vyšší než minimální záruku
požadovanou zadavatelem, je uchazeč povinen tuto záruku poskytnout ve stejné výši jako výrobce.
Po tuto dobu ručí dodavatel za funkčnost a bezpečnost, a to za předpokladu standardního používání
uživateli. Jakékoliv škody vzniklé na dodávce jdou k tíži dodavatele.
8. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH PODLE § 114 ZÁKONA
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude
hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.
Z procesu hodnocení budou vyřazeny nabídky neúplné, nabídky neobsahující ocenění všech
poptávaných položek i nabídky, které nesplní všechny požadované parametry a podmínky zadání.
9. ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY NA ČÁSTI, VARIANTNÍ NABÍDKY
Zakázka není rozdělena na části. Variantní nabídky nejsou přípustné. Zadavatel vyloučí ze
zadávacího řízení dodavatele, který předloží variantní nabídku.
10. INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA
Nabídka bude předložena v českém jazyce. Veškeré informace musí být dobře čitelné, bez oprav a
přepisů, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel požaduje, aby součástí každé nabídky byl:
- doplněný návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou. Závazný návrh Kupní smlouvy je
přiložen k této výzvě a uchazeč doplní pouze chybějící údaje na vyznačených místech.
- popis nabízeného řešení včetně přehledu všech položek dodávky s uvedením jejich stručného
popisu, základních technických parametrů (ze kterých musí být zřejmé, že splňují požadavky v Příloze
č.1), jednotkové ceny (včetně případného rozpisu všech cen, pokud se položka skládá z více
komponent dodávaných výrobcem samostatně) a délky záruky – tento dokument se stane Přílohou
smlouvy,
- vyplněný přiložený krycí list nabídky.
Uchazeč je ve své nabídce povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění absolutní
částkou uvedenou v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková
cena, která bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako cena konečná, nejvýše přípustná.
Uchazeč je povinen do nabídkové ceny zahrnout veškeré náklady a poplatky, které souvisejí s
realizací veřejné zakázky a jsou potřebné ke zdárnému a úplnému plnění předmětu dodávky.
12. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY STANOVENÉ ZADAVATELEM
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- vyloučit účastníka zadávacího řízení při nesplnění podmínek uvedených výše,
- kdykoliv zrušit zadávací řízení,
- před uplynutím lhůty pro podání nabídek dodatečně změnit nebo doplnit zadávací podmínky
(zadavatel pak může přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, pokud to povaha provedených
změn bude vyžadovat).
Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 1 měsíce od podání nabídky, přičemž vítěznému uchazeči
se tato doba prodlužuje až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
Jméno, příjmení kontaktní osoby pověřujícího zadavatele: Ing. Pavel Vodvárka
Tel.: +420 469 648 140
E-mail: vodvarka@hamzova-lecebna.cz
v Luži dne 9.11.2016

