Číslo jednací zadavatele: OI/10048-2010

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU
podle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“)
Název veřejné zakázky:

Nákup pracovních stanic a přenosné VT

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Název zadavatele:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

IČ zadavatele:

47114975

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
Kontaktní adresa
zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:
Telefon, fax:
E-mail:

1.

MUDr. Karel Štein, generální ředitel VoZP ČR
Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03
Ing. Josef Fiřt
Tel.: 284 021 227, 603 190 250,
jfirt@vozp.cz

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup pracovních stanic, přenosné výpočetní
techniky (VT) a komponentů specifikované v Příloze č.1, která je součástí této výzvy.
2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota VZ nepřesáhne částku 2 000 000,- Kč bez DPH.
3.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

Doba plnění předmětu VZ je maximálně 1 měsíc ode dne podpisu smlouvy. Místem
plnění VZ jsou jednotlivé lokality zadavatele (Ústředí, pobočky a expozitura VoZP
ČR).

4.

Kvalifikace dodavatelů

4.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění níže požadované kvalifikace, která je
předpokladem hodnocení nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku
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malého rozsahu. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace
musejí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii, není-li v této výzvě
výslovně stanoveno jinak. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; v případě podpisu
osobou zmocněnou k jednání za uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená
kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění
kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace
s následkem vyloučení uchazeče.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů mohou dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, který nebude k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce, a to v rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpise
pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění příslušných kvalifikačních
předpokladů pro tuto veřejnou zakázku.
Pokud více dodavatelů podává společnou nabídku, musí každý z nich prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů, jak jsou uvedeny níže v této výzvě, a
profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu.
Jestliže více dodavatelů podává společnou nabídku, požaduje zadavatel analogicky
s požadavky uvedenými v ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ rovněž předložení smlouvy,
ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen analogicky dle § 51 odst. 4 ZVZ předložit
zadavateli smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem
či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal
splnění kvalifikace. Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele
prokázat splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a § 54 písm. a) ZVZ.
Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.
4.2. Doba prokazování splnění kvalifikace
Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění
kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek stanovené
v této výzvě.
4.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Nevyžaduje se.
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4.4. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady, pokud prokáže splnění podmínek
stanovených v ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ. Splnění těchto kvalifikačních
předpokladů uchazeče prokazuje předložením čestného prohlášení.

4.5. Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, v originálu nebo ověřené kopii ne starší než 90
kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace;
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
4.6. Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedením seznamu
tří referenčních zakázek obdobného plnění realizovaných v posledních třech
letech. Rozsah každé z referenčních zakázek musel činit alespoň 1500 tis. Kč bez
DPH. Jako referenční zakázky budou zadavatelem akceptovány ty, jejichž
předmětem plnění byla realizace dodávky výpočetní techniky. K seznamům doloží
uchazeč čestné prohlášení podepsané členem statutárního orgánu, potvrzující
věrohodnost údajů.
5.

Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
6.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly
doručeny nejpozději do doby tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek
kontaktní osobě za zadavatele:
7.

Závazná struktura nabídky

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat
následující části:
1. Krycí list nabídky (viz Příloha č. 3)
2. Identifikace uchazeče – uchazeč uvede identifikační údaje v následující
struktuře: obchodní firma/název/jméno a příjmení uchazeče, sídlo/místo
podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, e-mail, telefon, fax,
osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán) a bankovní
spojení s uvedením čísla účtu. Uchazeč uvede kontaktní osobu oprávněnou
jednat jeho jménem ve věci nabídky včetně kontaktních údajů (telefonické
spojení, elektronická adresa). V případě sdružení uchazečů musí být přiložena
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smlouva o sdružení a uvedena pouze jedna právnická či fyzická osoba, která
bude ve smluvním vztahu se zadavatelem (tj. vedoucí sdružení). Sdružení
uchazečů je považováno za jednoho uchazeče.
3. Prokázání kvalifikace – uchazeč přiloží doklady prokazující splnění
kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem.
4. Návrh postupu plnění předmětu veřejné zakázky včetně harmonogramu
5. Nabídková cena (za zakázku) v členění: cena bez DPH, výše DPH a cena
včetně DPH.
6. Prohlášení o tom, že:
a) uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení
b) všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, a že nezamlčel žádné
skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci projektu, a že je
připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání, a že
v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na plnění
předmětu veřejné zakázky.
7. Návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče – uchazeč je povinen použít závazný návrh smlouvy o dílo uvedený
v příloze č. 2.
8.

Základní hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími
hodnotícími kritérii:
Dílčí kritérium

Váha v procentech

1. Výše nabídkové ceny

50 %

2. Splnění požadovaných technických parametrů

30 %

3. Záruční podmínky

20%

K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 1 – „Cena nabídky“:
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny bez DPH.
K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 2 – „Splnění požadovaných technických
parametrů“:
Zadavatel bude hodnotit splnění jednotlivých technických parametrů. Uchazeč musí
splnit alespoň minimální předepsané hodnoty. Nesplnění technických parametrů je
důvod k vyloučení uchazeče.
K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 3 – „Záruční podmínky“:
Zadavatel bude hodnotit délku záruční doby. Jako nejvhodnější bude hodnocena
nabídka s nejdelší záruční dobou.
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Metoda hodnocení:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až
100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota,
která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria „Cena nabídky“ a „Záruční podmínky“ získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejnižší nabídkovou cenou, nejdelší
záruční dobou) k hodnocené nabídce.
U dílčího kritéria „Splnění požadovaných technických parametrů“ hodnotící komise
sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější
nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení,
které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Bodová hodnocení, jež získaly nabídky v rámci dílčích kritérií, se upraví s ohledem
na váhu daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude
váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí
nabídek v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována
na dvě desetinná místa podle matematických pravidel.
9.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky do 31. 3. 2011
10. Lhůta pro předložení nabídky
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou
nabídku. Lhůta pro podání nabídky končí dne 05. 01. 2011 ve 12:00 hodin.
11. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne dne 06. 01. 2011 ve 09:00 hod. v místnosti č. 306 v sídle
zadavatele na adrese: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova
1404/4, Praha 9, PSČ 190 03.
12. Způsob a místo pro podání nabídky
1. Nabídku je uchazeč povinen dodat v českém jazyce, písemně v originále a
v jedné kopii, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání
splnění kvalifikace.
2. Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak,
aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
3. Obálku jsou uchazeči povinni označit výrazně „NABÍDKA – Nákup
pracovních stanic a přenosné VT a dále označením adresáta (VoZP ČR) a
označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
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4. Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
13. Právo zrušit zadávací řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu,
nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo:



požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách,
jednat s uchazečem o smluvních podmínkách.

14. Závěrečné ustanovení
Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů
spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich
jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny.
V Praze dne 17. 12. 2010

____________________
MUDr. Karel Štein v.r.
generální ředitel VoZP ČR
Přílohy:
1.

Technická specifikace projektu „Nákup pracovních stanic a přenosné VT“

2.

Závazný vzor Kupní smlouvy

3.

Krycí list nabídky
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