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Výzva veřejného zadavatele „KHS Pardubického kraje – nákup diskových polí - 2018" 

 

Výzva veřejného zadavatele 

v souladu s ustanovením § 27, § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném 

a účinném znění, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „KHS Pardubického kraje – 

nákup diskových polí - 2018“  

 

Zadávací dokumentace výzvy k podání nabídky 

 

1. Specifikace zadavatele 

ČR Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice 

IČ: 71009264 DIČ: nemá 

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, číslo účtu 3324561/0710 

zastoupená ředitelem KHS, MUDr. Antonínem Vykydalem 

kontaktní osoba: 

Květa Kubíčková, tel.: 466 052 331, e-mail: kveta.kubickova@khspce.cz 

 

Úvod 

Zadavatel je povinen provést výběr minimálně ze tří nabídek. 

Zadavatel nezahájí hodnocení nabídek (neotevře obálky nabídek) a zruší výběrové řízení, pokud počet 

nabídek (obálek nabídek) klesne pod tři. 

 

Pokud na veřejnou zakázku počet podaných nabídek ještě před posouzením činí méně než tři 

podané nabídky, zadavatel nebude moci vyzvat vítěze k uzavření kupní smlouvy. Zadavatel ukončí 

výběrové řízení na veřejnou zakázku bez podpisu kupní smlouvy. 

 

Veřejná zakázka, obecné požadavky 

Předmětem zakázky je dodávka diskových polí v počtu 4 kusů pro KHS Pardubického kraje. Disková 

pole jsou určena pro výkon státní správy pro Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se 

sídlem v Pardubicích. 

 

Žádost o vysvětlení musí být zadavateli prokazatelně doručena v elektronické podobě e-mailem na 

adresu kveta.kubickova@khspce.cz nejpozději 4 pracovní dny před dnem stanoveným pro podání 

nabídek. 

Účastník vyžádá potvrzení o doručení emailu a zadavatel přijetí e-mailu potvrdí. Zadavatel je povinen 

odpovědět na dotaz ve lhůtě 2 pracovních dnů, a zaslat e-mailem text dotazu spolu s odpovědí všem 

účastníkům, kterým byla odeslána výzva (bez identifikace tazatele). Odpověď na dotaz zadavatel 

oznámí způsobem, jakým výzvu oznámil. 

Výzvu k podání nabídky lze měnit pouze ve výjimečných případech, pokud zadavatel na základě 

dotazů účastníků nebo z vlastního podnětu zjistí chyby v zadávacích podmínkách. Změnu výzvy je 

zadavatel povinen oznámit způsobem, jakým výzvu oznámil, a zároveň s ohledem na povahu změny 

přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. 

 

2. Předmět zakázky 

Nová disková pole (tj. nepoužitá, nepoškozená) v celkovém počtu čtyř kusů.  

Zadavatel musí být prvním uživatelem.  

Přesný rozsah požadovaných parametrů na disková pole je uveden v Příloze č.1 - Technická 

specifikace 

 

Při nesplnění požadavků bude nabídka vyřazena ve fázi posouzení nabídky. 

 

3. Termín plnění  

Realizace v roce 2019, nejpozději do 20. 06. 2018. 

Při nesplnění požadavků bude nabídka vyřazena ve fázi posouzení nabídky. 

mailto:kveta.kubickova@khspce.cz
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4. Požadavky na dodavatele  

Zadavatel požaduje plnění dodávky přímo vybraným dodavatelem. 

 

4.1 Základní způsobilost 

Účastník prokazuje splnění základní způsobilost předložením čestného prohlášení nebo SKD nebo 

SCD. 

 

4.2 Profesní způsobilost 

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje. 

 

Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením prosté kopie požadovaných dokumentů 

nebo výpisem z rejstříku nebo SKD nebo SCD. 

 

4.3 Ekonomická kvalifikace a finanční způsobilosti 

Splnění ekonomické kvalifikace a finanční způsobilosti zadavatel nepožaduje prokázat. 

 

4.4 Technická kvalifikační způsobilost 

Splnění technické kvalifikační způsobilosti zadavatel nepožaduje prokázat. 

 

Při nesplnění požadavků bodu 4. Požadavky na dodavatele může zadavatel vyzvat účastníka k 

doplnění nedodaných či neúplných dokladů. Nedoplní-li účastník doklady, zadavatel nabídku vyřadí 

ve fázi posouzení nabídky. 

 

5. Zpracování nabídkové ceny  

Účastník stanoví a uvede nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky 

v souladu se zadávací dokumentací. V nabídkové ceně za celou nabídku musí být již zahrnuty všechny 

náklady.  

Účastník stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v rozsahu specifikace. 

Nabídková cena bude stanovena pro celý obsah nabídky a je nepřekročitelná. K zajištění 

porovnatelnosti nabídek bude uvedena cena celkem s DPH. 

Při nesplnění požadavků bude nabídka vyřazena ve fázi posouzení nabídky. 

 

6. Požadavky na podání nabídky  

Zadavatel uvádí, že umožňuje podání nabídek v elektronické i listinné podobě.  

Podáním nabídky účastník plně a bezvýhradně akceptuje zadávací dokumentaci výzvy k podání 

nabídky včetně případných vysvětlení, doplnění a změn zadávací dokumentace. 

 

6.1 Nabídka v elektronické podobě bude zpracována v českém jazyce a nesmí přesáhnout velikost 200 

MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní 

dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů 

souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Zadavatel 

připouští pouze jednu nabízenou variantu.  

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě: 

a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese 

www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz 

„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 

http://www.tenderarena.cz/
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b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, 

s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný 

disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí 

připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí 

mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo 

vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší. 

c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v 

elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce 

www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník 

zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech 

požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních 

dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či 

scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou 

oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení vyžadováno, opatřeny elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí 

jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. 

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich 

připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání 

nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání 

veškerých příloh!). 

 

6.2 Nabídka v úplné listinné podobě bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídku zpracuje 

účastník v jednom originále. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští pouze 

jednu nabízenou variantu. 

Zadavatel doporučuje uchazeči nabídku přiměřeně zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy 

(např. svázat), přiměřenost zabezpečení proti manipulaci však zadavatel neposuzuje.  

 

6.3 

Účastník doplní následující údaje v přiloženém návrhu kupní smlouvy: 

- v úvodní části -  identifikační údaje o prodávajícím 

- v článku II. odst.1 – typové označení 

- v článku III. odst. 2 – celková kupní cena 

- v článku XII. odst. 2 – kontaktní údaje 

Účastník předloží podepsaný návrh kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem účastníka. 

Při nesplnění požadavků bude nabídka vyřazena ve fázi posouzení nabídky. 

 

6.4 

Účastník přiloží technickou dokumentaci nabízených diskových polí v rozsahu umožňujícím ověření 

technických parametrů nabízených diskových polí  dle Přílohy č.1 Technická specifikace, které jsou 

relevantní z hlediska posouzení a hodnocení nabídky. 

Účastník dále případně přiloží čestné prohlášení o všech (zbylých) technických údajích, které jsou 

relevantní z hlediska posouzení a hodnocení nabídky a nejsou uvedeny v technické dokumentaci 

předložené v nabídce. Účastník Zadávacího řízení čestně prohlásí, že všechny (zbylé) technické údaje, 

které uvedl dle Přílohy č.1 Technická specifikace odpovídají skutečnosti. 

 

Při nesplnění požadavků na doložení technických parametrů diskových polí, které jsou relevantní 

z hlediska posouzení a hodnocení nabídky může zadavatel vyzvat účastníka k doplnění nedodaných či 
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neúplných dokladů. Nedoplní-li účastník doklady, zadavatel nabídku vyřadí ve fázi posouzení 

nabídky. 

 

 

7. Lhůta a místo pro podání nabídek  

Nabídky lze podat v listinné nebo elektronické formě. 

Lhůta pro podání nabídek:    Datum:  30. dubna 2019            Hodina: 17:00 hodin 

Nabídku v listinné formě možno odeslat poštou nebo předložit na podatelně KHS, Mezi Mosty 1793, 

Pardubice. Pracovní doba podatelny je v pracovních dnech pondělí a středa od 08:00 do 11:00 hod a 

od 13:00 do 17:00 hod; v úterý, čtvrtek  od 08:00 do 11:00 hod a od 13:00 do 14:30hod; pátek od 

08:00 do 11:00 hod. Na obálce bude uveden název zakázky „KHSPK – nákup diskových polí - 2018“ 

a výrazně napsaný text „NEOTEVÍRAT!“.  

Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v čl. 6.1 této 

zadávací dokumentace. 

Při nesplnění požadavků nebude nabídka považována za podanou. 

 

 

8. Pravidla posuzování a hodnocení nabídek  

Zadavatel posuzuje a hodnotí hodnotící parametr cena s DPH v Kč podle hodnoty uvedené 

účastníkem v Příloze č. 2 Krycí list a v návrhu kupní smlouvy. 

 

8.1 Pravidla posuzování a hodnocení nabídek  

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a způsobem hodnocení je 

nejnižší nabídková cena s DPH v Kč (váha 100%). 

Kvantitativní ukazatel vyjadřující nepřímou úměru (čím méně tím lépe). 

Bude-li po provedeném posouzení a hodnocení na prvém místě více nabídek se shodnou cenou, bude o 

pořadí takových nabídek rozhodnuto losem. 

Zadavatel oznámí účastníkům s řádně podanou nabídkou výsledek vyhodnocení nabídek do 30 

kalendářních dnů po termínu pro předložení nabídek. 

 

9. Uzavření kupní smlouvy  

Pokud na veřejnou zakázku počet podaných nabídek dosáhne minimálně tří, pak zadavatel účastníka s 

nabídkou vyhodnocenou jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen vítěze) vyzve k předložení 

konečného znění kupní smlouvy. Zadavatel konečné znění kupní smlouvy povinně předloží k 

posouzení správci programu (tj. Ministerstvu zdravotnictví). Zadavatel nemůže kupní smlouvu uzavřít 

bez projevu souhlasu správcem programu. 

 

Pokud na veřejnou zakázku počet podaných nabídek před posouzením činí méně než tři podané 

nabídky, pak zadavatel nemůže vyzvat vítěze k uzavření kupní smlouvy. Zadavatel ukončí výběrové 

řízení na veřejnou zakázku bez podpisu kupní smlouvy. 

 

10. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) změnit, upřesnit, doplnit podmínky výběrového řízení nebo řízení zrušit 

b) před uzavřením kupní smlouvy ověřit, popřípadě vyjasnit, informace deklarované účastníkem v 

nabídce 

c) jednat o upřesnění konečného znění kupní smlouvy 

d) neuzavřít kupní smlouvu s žádným účastníkem 

e) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které účastník vynaloží v souvislosti se svou účastí v 

zadávacím řízení 

f) vyloučit účastníka, který nesplnil zadávací podmínky 

g) vyloučit účastníka, který nevyplnil identifikační údaje strany prodávající v předloženém návrhu 

kupní smlouvy, takto předložený návrh kupní smlouvy nebude akceptován a je důvodem pro 

vyloučení účastníka a vyřazení nabídky ve fázi posouzení nabídek 
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11. Přílohy 

Příloha č.1 Technická specifikace 

Příloha č.2 Krycí list 

 

 

Za zadavatele v Pardubicích dne 16. 04. 2019 

 

Ing. Irena Kubíková 

ředitelka odboru ekonomicko provozního 


