VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Název zakázky

Dodávka a montáž komunikačního zařízení sestra-pacient

Forma zadání zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu podle §6 a §27 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon),
a podle směrnice č. 4/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Odry a OMS,
s.r.o.

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Název zadavatele:

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace

Adresa sídla:

Nadační 375/1, Odry, 742 35

IČ:

66183596

Datová schránka:

jv9zfvy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Martin Šmaus, ředitel, tel.: +420 556 778 170, e-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz
Kontaktní osoby:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech odborných:
Dušan Štrampach, tel.: +420 556 778 180, e-mail: dusan.strampach@nemocniceodry.cz
Administrátor veřejných zakázek:
Ing. Jana Pavelková, tel.: +420 556 778 176, e-mail: jana.pavelkova@nemocniceodry.cz
B. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO SPECIFIKACE
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž komunikačního zařízení sestra-pacient na níže
uvedených 3 samostatných pracovištích – lůžkových stanicích, umístěných v budově A v 1., 2., a 3.
nadzemním podlaží Městské nemocnice v Odrách:





Oddělení následné péče ONP 1: 10 pokojů, 30 lůžek
Oddělení následné péče ONP 3: 12 pokojů, 37 lůžek
Oddělení Interna 2: 6 pokojů, 17 lůžek
Oddělení JIP: 1 pokoj, 4 lůžka

s těmito základními požadavky:
 systém zařízení sestra-klient typu IP (Internet Protocol)
 ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím intuitivního dotykového rozhraní (minimálně
10“ LCD color touch-screen monitor)
 mechanický kloubový spoj držáku umožňující naklánění hlavního terminálu dle umístění a aktuální
 potřeby personálu
 zálohování historie veškerých volání a upgrade softwaru.
 denní a noční režim
 centrální hlášení do všech místností osazených prvky s reproduktory.
 zápis a zobrazení jména klienta na hlavním terminálu pro jednoznačnou identifikaci volajícího.
 automatický test funkčnosti reproduktoru a mikrofonu u hlavního terminálu
 služební hovorové spojení mezi terminály personálu a hlavním terminálem.
 terminál personálu s displejem
 hlasová navigace na hlavním terminálu (hlasová informace o volajícím: číslo pokoje a číslo lůžka).




















nouzové volání z pokoje – standardní nouzové volání s vyšší prioritou aktivované z WC nebo
koupelny pomocí tlačítek a táhel.
hlasitý a diskrétní hovor u lůžka pacienta (reproduktor u lůžka pro hlasitý hovor umožňující hovor
bez držení sluchátka).
gyroskop ve sluchátku klienta, který zajišťuje funkci přepínání hlasitého a diskrétního hovoru
hlasová navigace na všech prvcích s přítomnosti personálu (hlasová informace o volajícím: číslo
pokoje a číslo lůžka), včetně tónového a světelného návěstí.
volání aktivované prostřednictvím terminálu klienta. Aktivace je přímo pomocí tlačítka na
terminálu klienta (sluchátko).
vytrhávací konektor sluchátka klienta, pro zabránění poškození terminálu klienta
podsvícení tlačítek na klientském terminálu
možnost upgrade a rozšíření zařízení o další pokoje a volací místa
rozšířený záznam historie volání (čas aktivace a vybavení volání)
diagnostika systému - funkce hlídání aktivity koncového prvku. Systém informuje služební
personál, že došlo k odpojení koncového prvku ze zásuvky např. při krádeži, odpojení postele se
zabudovanou hovorovou jednotkou apod.
centralizované umístění kompletní ETHERNET technologie (SWITCH + POE) ve společném
datovém rozvaděči typu 19“ RACK
UTP nebo FTP kabelové rozvody realizované v souladu s použitou technologií ETHERNET
možnost implementace IP kamer a zobrazení na hlavním terminálu sestry
možnost vypnutí ukládání jména a příjmení pacientů do databáze historie volání (soulad s GPDR)
2 nezávislé audio vstupy, které umožňují poslech dvou zvukových pořadů na teminálu klienta
(diskrétně nebo přes reproduktor).
záruční doba na prvky a montážní práce v délce trvání: 60 měsíců
dostupnost servisního zásahu do 24 hodin od nahlášení poruchy

Součástí dodávky budou veškeré dodávky a práce v členění dle Výkazu výměr pro základní orientaci
dodavatele, který je v samostatné příloze č. 1 této výzvy ve formátu .xlsx.
Další informace, upřesnění a prohlídku místa plnění je možné domluvit s osobou oprávněnou jednat
jménem zadavatele ve věcech odborných.
C. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
1. etapa v rozsahu stanic ONP1, Interna 2, JIP: přepokládaný termín zahájení plnění zakázky 1.11.2018,
předpokládaný termín ukončení plnění zakázky do 15.12.2018
2. etapa v rozsahu lůžkové stanice ONP3: předpokládaný termín zahájení plnění zakázky 1.1.2019,
předpokládaný termín ukončení plnění zakázky do 30.6.2019
Místo plnění zakázky: Městská nemocnice v Odrách, p.o., Nadační 375/1, Odry, 742 35.
D. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY
Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 1,100.000 Kč bez
DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá § 16 zákona. Dle výše předpokládané hodnoty se
jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona, jejíž zadání dle § 31 zákona nepodléhá
zadávacímu řízení dle tohoto zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky definuje maximální výši prostředků, kterou má zadavatel na
realizaci předmětu zakázky alokovánu. Pokud i nejvýhodnější nabídka překročí uvedenou
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může to být důvodem pro zrušení zadávacího řízení.

E. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK, HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Základním hodnotícím kritériem v soutěžním dialogu je pouze ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny, a to v
sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:
1.
2.
3.
4.

nabídková cena
kvalita a technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti
záruční a pozáruční servis, zejména: záruční doby, dostupnost servisního zásahu, cena servisu
provozní náklady a návratnost nákladů

F. 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.
Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace podle §79 zákona č. 134/2016 Sb. předložením seznamu
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
G. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení celého předmětu veřejné
zakázky včetně všech nákladů souvisejících.
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky
uvedený v odstavci B. této výzvy.
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu
celkem včetně DPH, se zaokrouhlením na celé Kč.
Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do
nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není
přípustná.
Zadavatel je plátce DPH.
Na plnění nebude zadavatelem poskytována žádná záloha.
Úhrada plnění bude zadavatelem provedena v české měně bezhotovostním převodem na účet dodavatele
na základě faktury vystavené dodavatelem po předání díla, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla,
v případě vad a nedodělků bránících provozu po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a
nedodělků.
Fakturace bude prováděna podle skutečnosti, po ucelené dodávce pro každé jednotlivé pracoviště,
ukončené řádným předáním a zaškolením obsluhy. Nabídnutá cena bude cenou konečnou a maximální.
Faktura bude splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných
právních předpisů. Pokud tomu tak nebude, bude zaslána zadavateli k opravě, lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Splatnost daňového
dokladu předpokládá zadavatel min. 14 dnů po doručení.

H. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro odevzdání nebo doručení nabídky je do 9.10.2018 (úterý), do 13:00 hod.
Místo pro podání nabídky: Městská nemocnice v Odrách, p.o., Nadační 375/1, Odry, 742 35
I. OBSAH NABÍDKY, ZPŮSOB PODÁNÍ
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).
Každý uchazeč může předložit jednu nabídku, variantní řešení se nepřipouštějí.
Jako součást nabídky požaduje zadavatel tyto informace a upřesnění:












Identifikace dodavatele: název, právní forma, jména osob oprávněných jednat jménem
dodavatele, adresa, telefon a e-mail, www stránky
Název zadavatele a název veřejné zakázky
Podrobná technická specifikace, prospekty, technické materiály
Nabídková cena za dodávku bez DPH, výše DPH a cena vč. DPH, doba platnosti nabízené ceny a
splatnosti faktury
Návrh termínu zhotovení díla
Údaje o záručním i pozáručním servisu (zejména garantovaná doba opravy, cena servisu, délka
záruční doby)
Doklady prokazující splnění podmínek základní způsobilosti
Doklady prokazující splnění podmínek profesní způsobilosti
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
Návrh smlouvy o dílo, závazně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, jehož
součástí budou platební podmínky
Datum vyhotovení nabídky, podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele.

Všechny listy nabídky budou spojeny a svazky zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy. Listy
nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. 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 doporučenou poštou, kurýrní službou či
jiným přepravcem na adresu zadavatele nebo osobně, a to v pracovních dnech v době od 6.00 – 14.00
hod. na podatelnu nemocnice. Za okamžik podání nabídky je považováno fyzické převzetí nabídky
podatelnou zadavatele.
Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s označením:
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky.
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.

J. OSTATNÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o poskytnutí dodatečných informací a upřesnění nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro zadání, dále výběrové řízení či jeho jednotlivé části
kdykoli před uzavřením smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.
Zadávací dokumentace bude uveřejněna na www stránkách zadavatele.
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.
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.
Komunikace rozhodná pro tuto veřejnou zakázku probíhá prokazatelnou formou, za tu se považuje i
komunikace elektronickou poštou (e-mailem) s doručenkou na elektronickou adresu zadavatele (e-mail)
a elektronickou adresu zadanou účastníkem.
V Odrách dne 12.9.2018
Ing. Martin Šmaus, ředitel Městské nemocnice v Odrách, p.o.

