ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel

Městská nemocnice v Odrách, p.o. Nadační 375/1, 742 35 Odry

Název veřejné zakázky

Dodávka SW a HW stravovacího provozu

Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na dodávku

Režim veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu podle §6a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel veřejné zakázky sděluje svůj úmysl zadat zakázku v tomto zadávacím řízení a současně
vyzývá kvalifikované uchazeče o veřejnou zakázku k podání nabídky.

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace
sídlo: Nadační 375/1, 74235 Odry
IČ: 66183596, DIČ: CZ66183596
zastoupený: Ing. Martinem Šmausem, ředitelem
Kontaktní osoby zadavatele:


osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních a odborných: Ing. Martin
Šmaus, ředitel, tel.: +420 556 778 170, e-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz



ve věcech administrativních: Ing. Jana Pavelková, vedoucí hospodářsko - technické služby, tel.:
+420 556 778 176, e-mail: jana.pavelkova@nemocniceodry.cz

B. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace software a hardware vč. následných služeb pro řízení
stravovacího provozu, tvorbu jídelníčků a dietní normování stravy určeného pro nemocnice, v rozsahu a
parametrech:



max. 100 pacientů s celodenní stravou (snídaně, oběd, večeře), na 4 odběrných místech
(lůžkových stanicích)
max. 100 odběrů obědů denně pro zaměstnance a externí strávníky na 1 odběrném místě

Součástí dodávky bude:





dodávka SW pro objednávání (vč. webového portálu a burzy) a odběr stravy
dodávka SW pro skladové hospodářství s dietním normováním
instalace a nastavení SW, školení personálu (školení předpokládáme v rozsahu cca 20 hod.)
dodávka a instalace HW: prezentační místo pro objednávání stravy 1 ks, výdejní terminál 1 ks,
čipové karty pro strávníky 200 ks, čtečka karet nebo prodejní terminál na prodejním místě 1 ks,
další pomocné příslušenství

SW bude nainstalován na stávající virtualizovaný server s OS Windows server 2012/Linux, příp. na
jednotlivé pracovní stanice s OS Windows10 (server, stanice a síťová infrastruktura nejsou součástí
dodávky)
Zadavatel požaduje – jako zvláštní položku a pokud to bude technicky možné – zhodnocení a odhad
nákladů případného převodu dat (receptury, jídelníčky, skladové karty, strávníci) ze stávajícího SW
(programovaný firmou Hicomp Zlín)

C. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 200 tis. Kč bez DPH a je stanovena v souladu s §16
ZVZ, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění
veřejné zakázky.

D. TERMÍN REALIZACE ZAKÁZKY, MÍSTO PLNĚNÍ
Termín realizace: leden až únor 2018
Místo plnění: stravovací provoz Městské nemocnice v Odrách, p.o. Nadační 375/1, 742 35 Odry

E. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACI UCHAZEČE
Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti podle §74 a §75 zákona č. 134/2016 Sb. předloženým
prostých kopií dokumentů vyžadovaných §74 zákona, čestným prohlášením podepsaným statutárním
orgánem uchazeče nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §87 zákona.
Uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti podle §77 zákona č. 134/2016 Sb. předložením prosté
kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné evidence, a prosté kopie
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky.

F. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Fakturace bude prováděna podle skutečnosti, po dodávce ukončené řádným předáním a uvedením do
provozu.
Nabídnutá cena bude cenou konečnou a maximální.
Splatnost daňového dokladu předpokládá zadavatel min. 14 dnů po doručení, zálohy nejsou přípustné.

G. OBSAH NABÍDKY, ZPŮSOB PODÁNÍ, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel požaduje předložení jednoho vyhotovení nabídky, a to výhradně v písemné podobě.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Veškeré ceny budou uváděny v Kč (CZK).
Požadovaný obsah nabídky:













Identifikace dodavatele: název, právní forma, jména osob oprávněných jednat jménem
dodavatele, adresa, telefon a e-mail, www stránky
Název zadavatele a název veřejné zakázky
Technická specifikace všech nabízených položek, prospekty apod.
Rozpis jednotkových cen všech nabízených položek bez DPH
Celková nabízená cena v členění: cena bez DPH, DPH, cena vč. DPH
Minimální doba garance celkové ceny i jednotkových cen
Údaje o záruce a záručním i pozáručním servisu, hotline a školení (dostupnost a cena např.
hodinovou sazbou), údaje o legislativních i vývojových aktualizacích SW (periodicita aktualizací,
cena upgrade)
Seznam referenčních dodávek a instalací v posledních alespoň 3 letech, vč. uvedení kontaktů na
příslušné odborné pracovníky odběratelů alespoň u 3 největších dodávek.
Doklady prokazující splnění podmínek základní způsobilosti
Doklady prokazující splnění podmínek profesní způsobilosti
Návrh kupní smlouvy a smlouvy o následném servisu a údržbě, podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem dodavatele
Datum vyhotovení nabídky, podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Uchazeč je oprávněn podat pouze 1 nabídku, variantní řešení se nepřipouštějí. V rámci této nabídky je
oprávněn navrhnout ještě další alternativní způsob financování, předložením návrhu smlouvy o
pronájmu a smlouvy o následném servisu a údržbě HW i SW po skončení nájmu. V tomto případě
požaduje zadavatel uvedení:





minimální doby nájmu v měsících, s právem následného odkupu po skončení této doby
odkupní ceny bez DPH
ceny za měsíční pronájem bez DPH, rozsah služeb zahrnutých v ceně pronájmu
Údaje o záruce a záručním i pozáručním servisu, hotline a školení (dostupnost a cena např.
hodinovou sazbou), údaje o legislativních i vývojových aktualizacích SW (periodicita aktualizací,
cena upgrade) po skončení nájmu a následném odkupu.

Všechny listy nabídky budou spojeny a svazky zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy. Za
dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého
svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše
uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla
vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných
bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu dodavatele a
jeho razítkem.

Nabídku uchazeče lze podat jen písemně v zalepené obálce poštou, nebo osobně, a to v pracovních dnech
v době od 6.00 – 14.00 hod. na podatelnu nemocnice. Obálka musí být výrazně označena textem:
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky.
Lhůta pro odevzdání nebo doručení nabídky je do 15.12.2017, do 13:00 hod.
Nabídky podané po tomto termínu nebudou otevírány a dodavatel bude zadavatelem vyrozuměn o tom,
že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Každý dodavatel, který předloží
nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o dodavateli,
název veřejné zakázky, údaje o datu a času doručení nabídky.
Otevírání obálek bude provádět komise jmenovaná ředitelem nemocnice, o výsledku bude sestaven
protokol. Otevírání obálek bude bezprostředně po uplynutí lhůty pro odevzdání nebo doručení nabídky.

H. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle §115 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. Hodnocení bude
provádět hodnotící komise jmenovaná ředitelem nemocnice. O výběru dodavatele rozhodne zadavatel, na
základě doporučení komise.
Jako hodnotící kritéria jsou stanoveny:
1. Technické parametry, užitné vlastnosti SW, způsob práce se systémem a ovládání jednotlivých
modulů programu, komplexnost řešení – váha 60%
2. Nabídková cena bez DPH – váha 40%

I. OSTATNÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o bezúplatné předvedení SW v prostorách zadavatele
nebo zápůjčku demoverze, vč. poskytnutí dodatečných informací.
Zadávací dokumentace bude uveřejněna na www stránkách zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení v souladu s §127
zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace
deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené s
vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel. Nabídky doručené v termínu pro podání nabídek
zadavatel nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, odmítnout
všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit.
Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve smyslu §219 zákona a dle §2 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů, je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění
uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně
uhrazené ceny za plnění smlouvy.
V Odrách dne 1.12.2017
Městská nemocnice v Odrách, p.o.

Ing. Martin Šmaus, ředitel

