VÝZVA
k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „ZVZ“)
s názvem

„Nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek“

I. Úvodní ustanovení
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely tohoto zadávacího řízení
označovány jako „uchazeč“, Tři o.ps., vyhlašující zadání je označena jako „zadavatel“.

II.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Telefon
E-mail:

TŘI, o.p.s.
Sokolská 584, 257 22 Čerčany
18623433
CZ18623433
Jiří Krejčí
317 777 381
731 648 977
krejci@hospic-cercany.cz
Jiří Krejčí
krejci@hospic-cercany.cz
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III.

Název, druh a místo plnění zakázky

Název zakázky:

Nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek

Druh zakázky:

Zakázka malého rozsahu

Místo plnění:

Čerčany
IV.

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky:
Dílčí zakázky:

A.
Zdravotnické přístroje
B.
Zdravotnické pomůcky
C.
rehabilitační pomůcky
D.
antidekubitní pomůcky
Celkem

Cena bez DPH
255 190 Kč
250 078 Kč
48 570 Kč
19 044 Kč
572 882 Kč

DPH
53 590 Kč
52 516 Kč
10 200 Kč
3 999 Kč
120 305 Kč

Cena vč. DPH
308 780 Kč
302 594 Kč
58 770 Kč
23 043 Kč
693 187 Kč

Hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná celkově i pro jednotlivé dílčí
zakázky.
Je možné podat samostatnou nabídku na vybranou dílčí zakázku. Každá dílčí zakázka bude
posuzována samostatně.
V.
Dílčí zakázka

položka

Předmět plnění zakázky včetně jejích podmínek
Cena bez DPH

DPH Cena včetně DPH

kyslíkový
167 190 Kč
35 110 Kč
202 300 Kč
koncentrátor 7 ks
Zdravotnické přístroje
saturační čidlo 2 ks
3 600 Kč
756 Kč
4 356 Kč
defibrilátor 2 ks
84 400 Kč
17 724 Kč
102 124 Kč
lůžko 5 ks
106 612 Kč
22 388 Kč
129 000 Kč
Zdravotnické pomůcky matrace 5 ks
26 116 Kč
5 484 Kč
31 600 Kč
invalidní vozík 5 ks
68 058 Kč
14 292 Kč
82 350 Kč
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pojízdné chodítko
3 ks
servírací stolek k
lůžku 5 ks
židle mycí 1 ks
toaletní židle 2 ks
nástavec na WC nižší
1ks
nástavec na WC
vyšší 1 ks
nádoba na moč 2 ks
podložní mísa 2 ks
nafukovací
umyvadlo 2 ks
matrace s
kompresorem 2 ks
rehabilitační pomůcky

antidekubitní
pomůcky

17 355 Kč

3 645 Kč

21 000 Kč

13 223 Kč

2 777 Kč

16 000 Kč

1 327 Kč
5 436 Kč

279 Kč
1 142 Kč

1 606 Kč
6 578 Kč

992 Kč

208 Kč

1 200 Kč

992 Kč

208 Kč

1 200 Kč

99 Kč
364 Kč

21 Kč
76 Kč

120 Kč
440 Kč

1 488 Kč

312 Kč

1 800 Kč

8 017 Kč

1 683 Kč

9 700 Kč

kardiacké křeslo 3 ks

44 182 Kč

9 278 Kč

53 460 Kč

podhlavník 3 ks
jídelní deska 3 ks
polštář podkova 4 ks
polštář motýlek 4 ks

967 Kč
3 421 Kč
5 990 Kč
3 643 Kč

203 Kč
719 Kč
1 258 Kč
765 Kč

1 170 Kč
4 140 Kč
7 248 Kč
4 408 Kč

polštář had 4 ks

6 116 Kč

1 284 Kč

7 400 Kč

polštář podložní 3 ks

3 295 Kč

692 Kč

3 987 Kč

Částky za jednotlivé výše uvedené položky jsou maximální a nepřekročitelné. Specifikace
předmětu plnění je uvedena v příloze zadávací dokumentace č. 8
VI.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 3.8.2016
Nabídky předloží uchazeči do 9:00 dne 18.8.2016 na adresu: Hospic Dobrého Pastýře, Sokolská 584,
257 22 Čerčany

Nabídky je možno podávat osobně nebo doporučenou poštou a to tak, aby byly doručeny do
konce lhůty pro podání nabídek.
Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
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Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce nebo obalu označené názvem zakázky:
Nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek služby – NABÍDKA, NEOTEVÍRAT a opatřena
adresou uchazeče včetně jeho IČ.

VII.

Zadávací lhůta, otevírání obálek, oznámení

Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 3 měsíce ode dne následujícího po
skončení lhůty pro podání nabídky.
Termín otevírání obálek s nabídkami se uskuteční po uplynutí lhůty pro podání nabídek: 9:00
dne 18. 8. 2016, na adrese: Hospic Dobrého Pastýře, Sokolská 584, 257 22, Čerčany.
Otevírání obálek proběhne bez přítomnosti zástupců jednotlivých uchazečů.
O výsledku výběru nejvhodnější nabídky budou uchazeči písemně informováni.

VIII.

Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení: 1. 9. 2016
Délka realizace díla: 20 dnů
Předpokládaný termín předání řádně dokončeného díla: 20. 9. 2016
Uchazeč je oprávněn navrhnout kratší lhůtu realizace zakázky.
IX.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

1) Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii, v písemné podobě,
v českém jazyce a dále rovněž i v elektronické podobě na (CD), s oceněným soupisem
dodávek ve formátu EXCEL.
2) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.
3) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou
řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
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4) Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto
pokynů pro zpracování nabídky:
4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u
jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč použije přílohu č. 1. – Obsah
nabídky (vzor).
4.2. Krycí list nabídky. Uchazeč použije přílohu 2 – Krycí list nabídky (vzor). Na krycím
listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším
jednáním), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a
podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat.
4.3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
(viz. další bod X. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů)
K prokázání základních kvalifikačních předpokladů - uchazeč použije přílohu č. 3
– Čestné prohlášení (vzor).

4.4. Oceněný soupis
Oceněný soupis realizace ve formátu Excel, příloha č. 4. Ceny jednotlivých
položek v sobě budou zahrnovat veškeré náklady související s realizací.
4.5. Podepsaný návrh Smlouvy, včetně požadovaných příloh ke smlouvě (viz. článek
X. návrhu smlouvy)
Součástí zadávacích podmínek je vzor smlouvy. Uchazeč pouze doplní
požadované chybějící údaje a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva
musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud smlouva
nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za
uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí
návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí
být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
4.6. Podepsaná doložka o bezúhonnosti
Součástí zadávacích podmínek je vzor doložky o bezúhonnosti, příloha č. 6,
která bude podepsána.
4.7. Podepsané čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti
Součástí zadávacích podmínek je vzor čestného prohlášení k doložce o
bezúhonnosti, příloha č. 7
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X. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě
stanovené zadavatelem pro podání nabídky.
1. Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona o veřejných zakázkách
čestným prohlášením dle § 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Vzor viz příloha č. 3
Výzvy.
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Možno předložit kopii
dokumentu.

XI.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky
v souladu se zadávacími podmínkami.
Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky
uvede uchazeč) a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude tvořena jako cena nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré
náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých
položek uvedených v soupisu dodávky. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky
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uvedené v soupisu, neocenění jakékoliv položky bude mít za následek vyřazení
nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oceněný soupis dodávky bude
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a bude součástí
nabídky.
zadavatel nepřipouští varianty nabídek
XII.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek.
Žádost musí být písemná (lze akceptovat email kontaktní osobě: Jiří Krejčí) a musí být Zadavateli
doručena nejpozději 11.8.2016.
Na základě žádosti o dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek doručené ve stanovené lhůtě
Zadavatel odešle všem Uchazečům dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek, a to nejpozději
15.8.2016.
Zadavatel je oprávněn poskytnout dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek z vlastního
podnětu, které odešle všem známým uchazečům nejpozději 15.8.2016.

Kontaktní adresy: krejci@hospic-cercany.cz nebo na adresu Hospic Dobrého Pastýře, Sokolská
584, 257 22, Čerčany

XIII. Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Vítěznou nabídkou bude ta
s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

XIV. Platební podmínky
Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy.
XIII. Obchodní podmínky
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Součástí zadávacích podmínek jako příloha je návrh kupní smlouvy (dále jen „smlouva“),
který obsahuje závazné obchodní podmínky pro uchazeče.
Dodavatel je povinen doplnit chybějící údaje ve smlouvě. Ostatní závazný text smlouvy není
dodavatel oprávněn měnit ani jinak upravovat.
Jakékoliv jiné zásahy uchazečů do závazných obchodních podmínek jsou nepřípustné a
budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
XIV. Ostatní podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě, a
to buď na základě dodatečných dotazů uchazečů, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu
výzvy zadavatel oznámí všem uchazečům, kterým byla výzva zaslána.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli
v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel
uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku
uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.
V případě neposkytnutí dotace si zadavatel vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně
odstoupit od uzavřené smlouvy.
Zadavatel informuje, že je povinen zveřejnit všechny náležitosti budoucího smluvního vztahu
(kupní smlouvu).
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.

XV. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Obsah nabídky (vzor)
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních
předpokladů na podlimitní veřejnou zakázku (vzor)
Příloha č. 4 - Oceněný soupis realizací (vzor)
Příloha č. 5 - Návrh kupní smlouvy (vzor)
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Příloha č. 6 – Doložka o bezúhonnosti
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti
Příloha č. 8 Technické specifikace

V Čerčanech dne 3.8.2016

…………………………………..
ředitel
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Příloha č. 1 Obsah nabídky

1.

Obsah nabídka

2.

Krycí list nabídky (Příloha č. 2)

str. ……

Prokázání kvalifikačních předpokladů - kopie dokladu k oprávnění
podnikání a Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních
kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 3)

str. ……

4.

Příloha č. 4 - Oceněný soupis realizací (vzor)

str. ……

5.

Podepsaný návrh kupní smlouvy včetně příloh (Příloha č. 5)

str. ……

6.

Doložka o bezúhonnosti (Příloha č. 5)

str…….

7.

Čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti (příloha č. 6)

str…….

8.

Technické specifikace

str……

3.
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Příloha č. 2
KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro výběrové řízení na akci
„Nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek“
1. Základní identifikační údaje
1.1. Zadavatel
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či
za zadavatele:

TŘI, o.p.s.
Sokolská 584, 257 22 Čerčany
18623433
Jiří Krejčí

Kontaktní osoba:

Jiří Krejčí

Tel.:
E-mail:

317 777 381
krejci@hospic-cercany.cz

1.2. Uchazeč
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či
za uchazeče:
Spisová značka v obchodním
rejstříku či jiné evidenci, je-li
uchazeč v ní zapsán
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
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2. Nabídková cena
Samostatně DPH
(sazba 15 %):

Cena bez DPH:

Samostatně DPH
(sazba 21 %):

Cena celkem včetně
DPH:

Zdravotnické přístroje
Zdravotnické pomůcky
Rehabilitační pomůcky
Antidekubitní
pomůcky
Poznámka: Pro hodnocení nabídek je určující nabídková cena uvedená ve smlouvě.

Je možné podat samostatnou nabídku na vybranou dílčí zakázku. Každá dílčí zakázka bude
posuzována samostatně.
3. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena
Česká koruna (CZK)
4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Podpis oprávněné
osoby
Titul, jméno,
příjmení
Funkce
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Příloha č. 3 - vzor

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Veřejná zakázka malého rozsahu
„………..”
Já

(my)

níže

podepsaný(í)

čestně

prohlašuji(eme),

že

…………..…………………………………………………………………………………………

dodavatel

(obchodní

firma)

splňuje základní kvalifikační

předpoklady podle zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného
zákona, a to tak, že:
Základní kvalifikační předpoklady tedy splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
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podplácení podle zvláštního právního předpisu40),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující41)nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci daní,
pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo
obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo,
místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky,
g) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
h) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
i) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
j) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií
vyšším než 10 %,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu77),
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení
krize na finančním trhu.

V……………………. dne ………………

………………………………………………………….
Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné
jednat za dodavatele
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Příloha č.4 Oceněný soupis realizací
Dílčí dodávky
Zdravotnické
přístroje

Zdravotnické
pomůcky

rehabilitační
pomůcky
antidekubitní
pomůcky

Cena za položku
bez DPH

Položka

Cena za položku
vč. DPH

Počet

kyslíkový koncentrátor
saturační čidlo
defibrilátor
lůžko
matrace
invalidní vozík
pojízdné chodítko
servírací stolek k lůžku
židle mycí
toaletní židle
nástavec na WC nižší

7
2
2
5
5
5
3

nástavec na WC vyšší
nádoba na moč
podložní mísa
nafukovací umyvadlo
matrace s kompresorem
kardiacké křeslo
podhlavník
jídelní deska
polštář podkova
polštář motýlek
polštář had
polštář podložní

1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
3

Cena za dílčí
dodávku bez
DPH

Cena za dílčí
dodávku vč.
DPH

Maximální
nepřekročitelná
částka
308 780 Kč

302 594 Kč

5
1
2
1

Cena celkem
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58 770 Kč

23 043 Kč

Příloha č.5 Kupní smlouva

Kupní smlouva

uzavřená mezi
TŘI, o.p.s.
Se sídlem:

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

Zastoupený:

Jiří Krejčí, ředitel

Kontaktní osoba: Jiří Krejčí
IČ:

186 234 33

(dále jen „kupující“)
a
název/obchodní firma/jméno a příjmení
se sídlem
jednající
IČ:
(dále jen „prodávající“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu

(dále jen „smlouva“):
I.
Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu níže vymezené zboží (viz tabulka) a umožnit
mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje za zboží zaplatit kupní cenu
sjednanou v článku II. této smlouvy.
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Dílčí dodávky
Zdravotnické
přístroje

Zdravotnické
pomůcky

rehabilitační
pomůcky
antidekubitní
pomůcky

Cena za položku bez
DPH

Položka
kyslíkový koncentrátor
saturační čidlo
defibrilátor
lůžko
matrace
invalidní vozík
pojízdné chodítko
servírací stolek k lůžku
židle mycí
toaletní židle

Cena za položku vč. DPH

Počet

Cena za dílčí
dodávku bez DPH

7
2
2
5
5
5
3

nástavec na WC nižší

5
1
2
1

nástavec na WC vyšší
nádoba na moč
podložní mísa
nafukovací umyvadlo
matrace s kompresorem
kardiacké křeslo
podhlavník
jídelní deska
polštář podkova
polštář motýlek
polštář had
polštář podložní

1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
3

Cena celkem

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
Sub-Projekt: „Domácí paliativní péče ve Středočeském kraji“, registrační číslo CH.10/3/087
Strana 17 (celkem 27)

Cena za dílčí
dodávku vč. DPH

II.
Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za zboží vymezené v čl. I. této smlouvy
činí ………………… Kč včetně DPH.
Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajícího na dopravu zboží do místa dodání, kterým je
provozovna kupujícího v Čerčanech na ulici Sokolská číslo popisné 584 (dále jen „místo
dodání“).

III.
Dodání a převzetí zboží
Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa dodání do 20 dnů od uzavření této smlouvy.
Dodané zboží předá prodávající kupujícímu nebo jím pověřené osobě.
Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu tyto doklady:
dodací list
fakturu na objednané zboží
Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je kupující povinen převzít a převzetí
prodávajícímu potvrdit.
IV.
Všeobecné dodací podmínky
Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující při převzetí dodaného zboží. Převzetí
bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu.
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V.
Práva z vadného plnění
Zboží má vady, nebylo-li odevzdané kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Za vadu se považuje i plnění jiné věci stejně jako vada v dokladech nutných pro užívání věci.
Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právem třetí osoby či osob, tedy, že zboží je
bez právních vad.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem,
má kupující právo:
a)požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b)požadovat odstranění vady opravou věci,
c)na přiměřenou slevukupní ceny,
d)odstoupit od smlouvy.
Volba mezi těmito nároky kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas
zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Neoznámí-li
kupující volbu svého nároku včas, má nároky z vadného plnění jako při nepodstatném
porušení smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou kupující zaplatí za pozdní zaplacení
kupní ceny. Smluvní pokuta činí nejvýše 0,01% z celkové kupní ceny za každý započatý den
prodlení.

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou prodávající zaplatí za pozdní dodání
předmětu plnění. Smluvní pokuta činí 0,01% z ceny nedodané části předmětu plnění za
každý den prodlení.

VI.
Záruka za jakost
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Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít po dobu 24 měsíců dohodnuté vlastnosti podle
záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě.

VII.
Přechodná a závěrečná ujednání
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen v písemné formě.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela 2
vyhotovení.

V ........................ dne …………

V Čerčanech dne..........................

Za prodávajícího:

Za kupujícího:
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Příloha č. 6 - vzor
Doložka bezúhonnosti („Integrity Clause)
Jakýkoli pokus ze strany zájemce či uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření protiprávních
dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu zkoumání,
objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho přihlášky či jeho nabídky.
Při podání nabídky musí uchazeč prohlásit, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné
soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během
plnění smlouvy, musí o tom dodavatel zadavatele neprodleně informovat.
Dodavatel musí vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým kodexem své
profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o sub-projektu či službách bez předchozího souhlasu
zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného
souhlasu.
Po dobu trvání smlouvy budou dodavatel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva a zavazují se,
že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.
Dodavatel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní
stanovených. Dodavatel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli
výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli.
Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou dobu trvání
smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené
dodavatelem jsou důvěrné.
Dodavatel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho
zaměstnanců. Pokud dodavatel přestane být nezávislý, může zadavatel bez ohledu na škody smlouvu
ukončit, aniž by dodavatel měl jakýkoli nárok na odškodnění.
V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy
dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, bude jeho
nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními,
podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize
jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby
vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky
nebo plnění již uzavřené smlouvy.
Smlouva může být rovněž zrušena, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými
neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně
uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, jehož
totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je
společností fiktivní.
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Příloha č. 7 - vzor

Název projektu: „Žít do poslední chvíle- s co nejlepší péčí a podporou“
Číslo projektuCH.10/2/056
Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že splňujeme všechny náležitosti uvedené v „Doložce o bezúhonnosti“.

Dodavatel: …………………………………….…..
Adresa: ………………………………………………
IČO: ………………………………………

Oprávněná osoba za dodavatele:

Jméno a příjmení: ………………………………………..

V …………………………...dne ……………

Razítko a podpis oprávněné osoby:

……………………………………………………
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Příloha č. 8 Technické specifikace
A.
Zdravotnické přístroje
Kyslíkový koncentrátor
plynulá regulace průtoku až do hodnoty 5l/min
vysoká koncentrace kyslíku v celém rozsahu průtoku cca 95%
produkce kyslíku na principu molekulární filtrace okolního vzduchu přes syntetický zeolit
OPI (Oxygen Percentage Indicator) - zvukový alarm při poklesu kyslíku pod 70%
optická a zvuková signalizace poklesu koncentrace kyslíku, porucha napájení, poklesu výstupního tlaku a
nutnosti servisního zásahu
zvlhčovač pro ochranu sliznic před vysycháním držák a kolečka pro snadnou manipulaci
Napájení 220V AC
Výstupní průtok kyslíku 0-5 l / min.
Výstupní koncentrace kyslíku cca 95% při 2l/min
Hlučnost cca 40 dBa
Hmotnost 14 kg
Rozměry 58 cm x 38 cm x 24 cm
Provozní teplota 15-35 ˚ C
Příkon elektrické energie 280W
V ceně kyslíkového koncentrátoru bude zahrnuto:

Zvlhčovač 1 ks
Přívodní hadice 1 ks
Kanyla 5 ks
Doprava, zaškolení obsluhy

Saturační čidlo
• monochromatický LCD displej
• zobrazení SpO2 a TF
• orientace displeje ve 2 směrech
• 2 x AAA baterie, min. 80 hod provozu
• lehký, snadno přenositelný

Defibrilátor
Doba nabíjení baterií: 6 hod max.
Kapacita baterie: 35 impulsu
Tvar impulsu: monofázový, podobný sinusovému proudovému impulsu
Šířka impulsu: 4,5 msec
Napětí: 220V, jmenovitý výkon 20VA
Stupeň ochrany: BF, proti stříkající vodě
Třída ochrany: II

U číselných technických specifikací je možný toleranční rozsah +/-10%.
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B.

Zdravotnické pomůcky

Lůžka
Rozkládací čtyřdílný rošt
Nastavení tuhosti lamel
Polohování roštu
Nastavení výšky lůžka
Hrazda s hrazdičkou
Bezpečnostní postranice
Pojezdová kolečka s brzdou
Mechanické nouzové spuštění roštu
Bezpečnostní pojistka polohování
Transportní systém
Celková hmotnost: 102,5 Kg
Maximální výška s hrazdou: 181,5 cm
Šířka lůžka: 102 cm
Délka lůžka: 181,5 cm
Délka ložné plochy: 200 cm

Matrace
dvě tuhosti prořezávané PU pěny
samostatné vyměnitelné bloky
vyměkčené části v ohrožených oblastech
možnost přizpůsobení dle výšky pacienta
snímatelný, pratelný, omyvatelný potah

Invalidní vozíky
skládací odlehčený duralový rám
odklopné a odnímatelné postranice
odklopné odnímatelné podnožky
výškově nastavitelné stupačky
skládací opěrka zad pro snadnější oblékání a transport autem
snadné přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin
pneumatická zadní rychloupínací kola
plná přední kola (200x50 mm)
bezpečnostní popruh
podložka z PU pěny
vyztužovací vzpěra opěrky zad
parkovací brzdy

Servírovací stolky k lůžku – pojízdné
nastavitelná výška a úhel pracovní desky
odkládací část
vyvýšený okraj desky
pojezdová kolečka s brzdou
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Pojízdná chodítka s podpěrnou deskou
podpůrná polstrovaná deska
polohování držadel
nášlapné brzdy
nastavitelná výška

Židle mycí
Nosnost: 110 kg
Hmotnost: 4,1 kg
šířka: 50 cm
hloubka: 41 cm
výška: 92 cm
plocha sedátka: 38 x 32 cm
výška sedátka: 37 - 52 cm
židle je určena do sprchového koutu
vhodná i pro zvýšený sed po operacích kolene, kyčle
včetně opěradla a madel (je možno použít i bez opěradla a/nebo madel)

Toaletní židle
Nosnost: 120 kg
Hmotnost: 12 kg
šířka: 54 cm
hloubka: 95 cm
výška: 98 cm
plocha sedátka: 44 x 45 cm
pojízdné klozetové křeslo s vyjímatelným kbelíkem
polstrované opěrátko, kryt sedátka
zadní kola s brzdou
područky odklopné nahoru a dozadu (pojistka)
odnímatelná toaletní deska
odklopné a odnímatelné podnožky
možno použít jako transportní vozík

Nástavce na wc
Nižší:
výška nástavce: 5 cm
nosnost nástavce: 190 kg

vyšší:
výška nástavce: 10 cm
nosnost nástavce: 190 kg
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Nádoby na moč mužské
objem 1l
držadlo

Podložní mísy
ergonomický tvar
víko

Nafukovací umyvadla na mytí hlavy
ergonomický tvar
nafukovací, pumpička součástí
zásobník na vodu se sprchou
hmotnost: 800 g max

Matrace s kompresorem (antidekubitní matrace)
aktivní bublinková matrace
instalace na podkladovou matraci
statický/střídavý režim - cyklus 10 minut

U číselných technických specifikací je možný toleranční rozsah +/-10%.
C.

rehabilitační pomůcky

Kardiacké křeslo
polohování opěráku/podnožky
podhlavník
odnímatelná jídelní deska

D.

Antidekubitní pomůcky

Antidekubitní polohovací pomůcky (specifikace)
voděodolné
nepromokavé
prodyšné
antibakteriální
proti plísním
mikrokuličky
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samozhášecí

U číselných technických specifikací je možný toleranční rozsah +/-10%.
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