Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
vypisuje formou otevřeného řízení veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží
V souladu s ustanoveními § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů se pro toto řízení nepoužije zákon o veřejných
zakázkách, s výjimkou ustanovení odst. (1) a (2) § 6 tohoto zákona.
1.

Identifikační údaje zadavatele:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
příspěvková organizace Pardubického kraje
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
zastoupený Ing. Rudolfem Bulíčkem, pověřeným řízením organizace
tel.: 465 612 111
fax: 465 612 110
e-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
web: www.albertinum-olu.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Žamberk, č.ú. 18938611/0100
IČ: 00196096
DIČ: CZ00196096
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č. 712
2.

Název a popis předmětu výzvy:

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží do 2 000 000 Kč bez DPH.
Předmět výzvy:

dodávka 1 ks sanitního vozidla vč. vnitřního vybavení
kód CPV 34114122-0

Sanitní vozidlo musí splňovat požadavky veškeré platné legislativy, zejména ČSN EN
1789+A1 silniční ambulance pro převoz pacienta typu A2, zákona č. 372/2011 Sb. o
zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č.
296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby,
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné
péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky.
Nedílnou součástí zakázky je také dodávka prohlášení o shodě, schválení MD ČR pro
provoz na pozemních komunikacích, příslušné atesty, certifikáty, návody k použití v českém
jazyce atd. – vše pro vozidlo i vnitřní výbavu v souladu s platnou legislativou.
Rozsah výzvy:
viz. zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy
Zadávací dokumentaci tvoří:
Ø tato výzva
Ø příloha č. 1 – technická specifikace vozidla a dostavby
Ø příloha č. 2 – krycí list nabídky
Zadávací dokumentace je poskytnuta osloveným zájemcům a je také zveřejněna na
internetové adrese zadavatele www.albertinum-olu.cz
3.

Doba a místo plnění

Termín dodání: do 3 měsíců od uzavření smlouvy
Místo plnění: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353,
564 01 Žamberk

4.

Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:

a) základních kvalifikačních předpokladů – předložením čestného prohlášení a jeho
podepsání oprávněnou osobou uchazeče dle ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
b) profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
- prokázání získání globální celoevropské homologace dle Směrnice ES 2007/46 pro
schválení typu vozidla
5.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídka bude hodnocena podle kritérií ekonomické výhodnosti následovně:
1. kritérium – váha 80%:
celková cena zakázky vč. vnitřní výbavyv Kč bez DPH
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na dodávku zboží, dále všechny
související náklady – tzn. případné náklady na poplatky, zabezpečení prohlášení o
shodě, certifikátů, atestů, zaškolení, přepravní náklady atd. Z celkové nabídkové ceny
bude odečtena cena sanitního vozidla, které bude dáno protiúčtem vč. použití
zdravotnického materiálu z tohoto vozidla.
2. kritérium – váha 20%:
komfort přepravního prostoru pro pacienty, dispoziční řešení, estetické a funkční
vlastnosti – přiložte nákres dispozičního řešení s popisem interiéru prostoru pro pacienty
Za nejvýhodnější nabídku bude považována ta, která získá celkový nejvyšší počet bodů
v součtu za všechna kritéria (každé kritérium bude obodováno poměrem k nejvýhodnější
nabídce se zohledněním váhy tohoto kritéria).
6.

Platební podmínky:

Dodávka bude vyúčtována po dodánívozidla vč. veškeré dokumentace dle platné legislativy
jednou fakturou se splatností 60 dnů od data vystavení. Zadavatel neposkytuje zálohy
předem. Od celkové ceny bude prokazatelně odečtena cena sanitního vozidla daného
protiúčtem a zdravotnického materiálu použitého z tohoto vozidla pro vybavení nového
sanitního vozidla.
7.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:

Uchazeč může podat jen jednu nabídku zpracovanou v českém jazyce a ta musí obsahovat:
Ø nabídku sanitního vozidla splňující požadavky ze zadávací dokumentace, která je
přílohou č. 1 této výzvy – nesplnění požadavků bude vnímáno jako nesplnění
zadání a nabídka bude při hodnocení vyřazena
Ø celkovou cenu bez DPH v Kč, sazbu DPH a celkovou cenu vč. DPH v Kč po odečtení
ceny sanitního vozidla daného protiúčtem a zdravotnického materiálu z tohoto
vozidla
Ø doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 4. této výzvy
Ø požadované informace o dispozičním řešení interiéru prostoru pro pacienty
Ø krycí list nabídky dle přílohy č. 2
Ø návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, který musí obsahovat
následující ustanovení:

a) sanitní vozidlo a vnitřní výbava splňuje požadavky zadavatele uvedené
v zadávací dokumentaci výzvy a také veškeré požadavky dané platnou legislativou
b) záruční lhůta činí min. 24 měsíců
c) při předání vozidla v sídle zadavatele bude pověřenému zástupci zadavatele
předána protokolárně veškerá dokumentace, prohlášení o shodě a příslušné atesty.
Obsluha bude prokazatelně zaškolena.
d) závazný termín dodávky předmětu veřejné zakázky je stanoven nejpozději do
31.08.2014. V případě nedodržení termínu dodání je dodavatel odběrateli povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení.
8.

Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na
60 kalendářních dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
9.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídku ve dvojím vyhotovení (originál a jedna kopie) zpracovanou v českém jazyce a
podepsanou oprávněnou osobou doručte poštou nebo osobně nejpozději v termínu do
15.05.2014 do 14.00 hod.na adresu:
Albertinum, odborný léčený ústav, Žamberk
Ing. Rudolf Bulíček
Za Kopečkem 353
564 01 Žamberk
Nabídka bude podána v jedné uzavřené obálce, která musí obsahovat identifikační údaje
uchazeče a na místě uzavření obálky razítko. Obálka musí být označena výrazně „Neotvírat
– nabídka sanitní vozidlo“.
Nabídky podané v neuzavřených nebo neoznačených obálkách či v obálkách poškozených
tak, že je možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak,
jako nabídky předložené po stanoveném termínu.
V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky
adresátem.
Nabídky mohou podávat i neoslovení uchazeči o veřejnou zakázku.
Případné další informace podá:

Ing. Rudolf Bulíček, tel. 465677814, 723902541

Vyhodnocení nabídek je neveřejné a proběhne do 20.05.2014.
10. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání, dále odmítnout všechny nabídky a
kdykoliv zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. Zadavatel nebude podané nabídky vracet.
Podkladem pro zadání zakázky je řádně zpracovaná nabídka dle požadavků této výzvy.
Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči
zadavateli žádné nároky.
V Žamberku dne 18.04.2014

Ing. Rudolf Bulíček
pověřený řízením organizace

Příloha č. 1
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
sanitního vozidla
Zadavatel veřejné zakázky:
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
IČ: 00196096
Technická specifikace:

1. specifikace skeletu vozidla určeného k přestavbě na sanitní
• typ vozidla určený a schválený výrobcem k dostavbě na sanitní vozidlo dle ČSN EN 1789+A1
(kategorie M1-osobní automobil-ambulance pro převoz pacientů typu A2) a další platné
legislativy
• nízká střecha (maximální výška vozidla vč. zvukového výstražného zařízení doplněného
zvláštním výstražným světlem modré barvy nesmí přesahovat 2 250 mm)
• vznětový motor s výkonem minimálně 75 kW
• dlouhý rozvor
• bílá barva karoserie
• 5-ti nebo 6-ti rychlostní manuální převodovka
• airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu spolujezdce
• kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů
• ESP vč. brzdového asistenta
• ABS, EDS, ASR, MSR, asistent pro rozjezd do kopce
• výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
• přední mlhové světlomety
• minimálně poloautomatická klimatizace v kabině řidiče a v prostoru pro nemocné
• zadní výklopné dveře prosklené, vyhřívání zadního skla
• posilovač řízení
• elektrický imobilizér
• kotoučové brzdy vpředu a vzadu
• výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelnou opěrkou hlavy a bederní opěrkou
• dvojsedadlo spolujezdce s nastavitelnými opěrkami hlavy
• pravé posuvné boční dveře s otvíracím oknem

• pevná přepážka s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor
• prosklení celého přepravního prostoru
• tónovaná skla po celém obvodu
• otáčkoměr
• centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• el. stavitelnávyhřívaná vnější zrcátka + el. stahování předních oken
• přihřívač motoru
• 2. výměník topení vzadu
• rádio s CD přehrávačem a vestavnou navigací (mapa ČR) s dvěma reproduktory a anténou
• povinná výbava dle platné legislativy
• čtecí lampička či bodové světlo pro čtení v prostoru řidiče

2. specifikace sanitní zástavby
Sanitní zástavba musí splňovat požadavky veškeré platné legislativy, zejména ČSN EN 1789+A1,
zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
vyhlášek k tomuto zákonu.

3. doplňková a přístrojová výbava, zdravotnický materiál

Výbava musí splňovat požadavky veškeré platné legislativy, zejména ČSN EN 1789+A1, zákona č.
372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek
k tomuto zákonu. Tento materiál a výbava bude částečně použit ze sanitního vozidla předávaného
protiúčtem.

Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dodávka 1 ks sanitního vozidla vč. vnitřního vybavení“
Zadavatel:
název
sídlo
IČ
jednající

Uchazeč:
obchodní firma/název
sídlo
IČ
zápis v obch. rejstříku
statutární orgán
osoba zmocněná
telefon
fax
e-mail

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
00196096
Ing. Rudolfem Bulíčkem, pověřeným řízením organizace

Typ vozidla

……………………………………………………

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

…………………………………………………...

Níže uvedeným podpisem/y stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací
dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení
a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady
spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky malého rozsahu.
datum
místo
otisk razítka
podpis/y

Oslovení účastníci výběrového řízení:

FD servis Praha, s.r.o., Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy
info@fdservispraha.cz
www.fdservispraha.cz
FOSAN s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
fosan@fosan.cz, honza@fosan.cz
www.fosan.cz

PREVON v.o.s., Ketkovice 168, 664 91 Ketkovice
info@prevon.eu
www.prevon.eu

ROS, a.s., Poříčí 124/3, 639 00 Brno
zdenek.mraz@rosauto.cz
www.rosauto.cz

SICAR, spol. s r.o., Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina
trefny@sicar.cz
www.sicar.cz

Výše uvedení účastníci VŘ na dodávku sanitního vozidla byli osloveni elektronickou poštou
dne 18.04.2014.

