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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 

KVALIFIKACE 
 

v souladu s § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 

A 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

ve smyslu § 44 zákona  
 

veřejné zakázky č. VZPL/03/2016 
 

„AUTOMATICKÝ EXTERNÍ 
DEFIBRILÁTOR PRO  
LIBERECKÝ KRAJ“ 

 
vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadávací dokumentace je výčtem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých 
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky 
vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných 

obecně závazných právních předpisů. 

  



 

 

2 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI  
 

Název zadavatele 
 
 

: 
 
 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 
(dále jen ZZS LK) 

Sídlo : Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 
IČ : 467 44 991 
Osoba oprávněná 
jednat za 
zadavatele 

: MUDr. Vladimír Hadač, ředitel ZZS LK 

Web zadavatele 
Profil zadavatele 

: www.zzslk.cz/verejne-zakazky 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 

Kontaktní osoby  Jméno : Jan Pelant, DiS.  
  Funkce : vedoucí referátu ICT ZZS LK 

  E-mail : pelant@zzslk.cz 
  Telefon : 725 077 021 

 
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
2.1 Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se jedná o 

podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka automatického externího 
defibrilátoru pro Liberecký kraj (dále jen „AED“). Cílem realizace veřejné zakázky je 
pořízení automatického externího defibrilátoru, figurín (model dítěte a dospělého), 
notebooku a tiskárny. 

 
2.2 Předmět plnění veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je: 
 

1. dodávka automatického externího defibrilátoru, který musí splňovat následující 
parametry: 

 

 multifunkční elektrody: 
o jednorázové nalepovací kardiostimulační/defibrilační/EKG elektrody, 

které při použití umožňují provádět defibrinační výboje z AED.  
 

 automatický externí defibrilátor: 
‐ AED defibrilátor pro použití laiky i profesionály 
‐ bifazický defibrilační výboj 
‐ shoda resuscitačního protokolu  s doporučením dle GL 2010 nebo GL 

2015 
‐ hlasové povely v českém jazyce 
‐ vizuální signalizace pokynů přístroje 
‐ zvukový výstup pro udržení frekvence kompresí hrudníku "metronom" 
‐ přenos dat do PC 
‐ kapacita paměti přístroje min. 20 záznamů 
‐ stupeň ochrany min. IP 54 (vlhkost, nečistoty) 
‐ mechanická odolnost min. IEC 60601 - 1, klauzule 21 (náraz, pád, síla, 

test mobility) 
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‐ možnost připojení dětských elektrod 
‐ automatické testy 
‐ v dodávce brašna a záchranářský kit (holící strojek, nůžky, rukavice, 

desinfekční ubrousek) 
‐ maximální hmotnost přístroje 3,5 kg 
‐ vizuální upozornění na vybitou baterii a poruchu přístroje 
‐ garantovaná životnost baterií minimálně  2x interval expirace elektrod 
‐ záruka min. 5 roků 
‐ dokumentace a atesty přístroje dle legislativy v ČR. 

 
Uchazeč je povinen v nabídce předložit název a konkrétní specifikaci 
dodávaného zboží (AED), ve které musí být uvedeny všechny výše 
uvedené parametry. 

 
2. dodávka modelů dítěte a dospělého, které musí splňovat následující 

parametry: 
 

 2 ks - model dítěte (kojenec) 
‐ velikost modelu odpovídající reálné velikosti kojence, včetně končetin 
‐ zvuková signalizace pro určení správné hloubky stlačení hrudníku 
‐ světelná signalizace počtu stlačení hrudníku v přepočtu na minutu dle 

Guidelines 2015 
‐ možnost vizuální kontroly kvality provádění umělého dýchání  
‐ vyměnitelné plicní vaky  
‐ návod v českém jazyce  
‐ transportní brašna 

 

 2 ks - model dítěte ve věku tří let 
‐ velikost modelu odpovídající reálné velikosti dítěte ve věku tří let, 

včetně končetin 
‐ zvuková signalizace pro určení správné hloubky stlačení hrudníku 
‐ světelná signalizace počtu stlačení hrudníku v přepočtu na minutu dle 

Guidelines 2015 
‐ možnost vizuální kontroly kvality provádění umělého dýchání  
‐ vyměnitelné plicní vaky  
‐ návod v českém jazyce  
‐ transportní brašna 

 

 4 ks - model dospělého 
‐ velikost modelu: torzo těla odpovídající reálné velikosti dospělé osoby 
‐ zvuková signalizace pro určení správné hloubky stlačení hrudníku 
‐ světelná signalizace počtu stlačení hrudníku v přepočtu na minutu dle 

Guidelines 2015 
‐ možnost vizuální kontroly kvality provádění umělého dýchání  
‐ vyměnitelné plicní vaky  
‐ návod v českém jazyce  
‐ transportní brašna 

 
Uchazeč je povinen v nabídce předložit název a konkrétní specifikaci 
dodávaného zboží (modelů), ve které musí být uvedeny všechny výše 
uvedené parametry. 
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3. dodávka notebooku (1 ks), který musí splňovat následující minimální 
parametry: 
 

Konfigurace Specifikace - minimální požadavek zadavatele 

Procesor 
CPU výkonnostně srovnatelný nebo výkonnější s Intel Intel Core 
i5-5200U (2.2 GHz) a 3496 bodů dle 
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html  

RAM minimálně 8GB/1600MHz /DDR3, originál výrobce  

HDD kapacita minimálně 500GB Serial ATA III 5400ot. min 

Grafická karta 
interní 

výkonnostně srovnatelná nebo výkonnější s Intel® HD Graphics 
5500 557 bodů dle: 
http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html 

Grafická karta 
externí 

výkonnostně srovnatelná nebo výkonnější s NVIDIA GeForce 
830M 2GB RAM a 775 bodů dle: 
http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html 

Displej 
15,6" antireflexní displej s LED podsvícením s rozlišením FULL 
HD 

Síťová karta gigabitová integrovaná 10/100/1000Mbit/s, podpora WOL 

Audio integrovaná zvuková karta (porty in / out) 

Čtečka 
paměťových karet 

ano 

Porty USB 3.0 minimálně 2x USB 3.0 

HDMI ano 

VGA ano 

WIFI karta interní Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n 

Bluetooth min. Bluetooth 4.0 LE 

Kamera vestavěná kamera ve víku displeje minimálně o rozlišení HD 

Zdroj  zdroj minimálně 65W 

Klávesnice Česká QWERTY, podsvícená, numerická část 

Operační system 
Předinstalovaný operační systém Windows 7 Pro OEM CZ 64 bit 
DVD Windows 8.1 Pro (64Bit) CZ OEM přiloženo v balení. 

Ostatní SW 
v ceně pořízení 

zdrojový disk s ovladači pro OS Windows 8.1 PRO 64 bit 

Rozměry a šasi NTB 

Záruka 
Mezinárodní, min. 36 měsíců. S možností rozšíření doby záruky 
na 60 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující 
pracovní den po nahlášení závady v místě instalace.  

Způsob provádění 
záručního servisu 
a podpory 

Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní 
střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování 
servisních reportů prostřednictvím Internetu. 
Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí, být 
dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. 
Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování 
ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané 
sériové číslo zařízení 
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Uchazeč je povinen v nabídce předložit název a konkrétní specifikaci 
dodávaného zboží (notebooku), ve které musí být uvedeny všechny výše 
uvedené parametry. 
 

4. dodávka tiskového řešení (1 ks), které musí splňovat následující minimální 
parametry: 

 

Konfigurace Specifikace - minimální požadavek zadavatele 

Technologie tisku Barevný tisk laserovým paprskem 

Formát papíru A4, A5 

Oboustranný tisk ano 

Tiskové rozlišení Až 9600x600 DPI 

Kvalita tisku 600x600 DPI 

Maximální 
měsíční vytížení  

max. 60 000 stran za měsíc 

Vstupní zásobník min. 250 listů 

Výstupní 
zásobník 

min. 125 listů 

Rozšíření o další 
zásobník 

ano 

Rychlost tisku 
barevně 

min. 20 str./min 

Rychlost tisku 
černobíle 

min. 20 str./min 

Typy médií 
Běžný papír, silný papír, papír s  
povrchovou úpravou, fólie (pouze Č/B),  
štítky, obálky 

Velikosti médií 

Zásobník (standardní a volitelný):  
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Statement, 
obálka  
COM-10, obálka C5, obálka DL, obálka B5, vlastní rozměry: 
šířka min.100,0 až 215,9 mm; délka min. 148,0 až 355,6 mm. 
Víceúčelový zásobník: 
A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Statement, 
obálka, C5, obálka Monarch, obálka B5, kartotéční lístek, 
vlastní rozměry: šířka min. 76,2 až 215,9 mm; délka min. 127,0 
až 355,6 mm. 

Okraje tisku 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 

Jazyky tiskárny 
UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 
(volitelně) 
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Kompatibilita s  
operačními 
systém 
 

Windows  
7 (32/64bitový)  
/ Vista (32/64bitový)  
/ XP (32/64bitový)  
/  
Windows  
2000 / Server  
2008 (32/64bitový)  
/ Server  
2008 R2  
(64bitový)  
/  
Server  
2003 (32/64bitový)  
/ Mac OS10.4.9–10.7.x 
/ Linux 
, Citrix 

Displej Informační/segmentový 

Rozhranní  USB a Gigabit ethernet 

Podpora tabletů a 
smartphone 

ano 

Zabezpečení sítě soulad s protokolem LAN IEEE 802.1x 

Spotřební 
materiál - vše v 
jednom 

Kazeta s možností tisku o minimálním počtu 6800 stran v černé  
(Na základě normy ISO/IEC19798) 
Kazeta s možností tisku o minimálním počtu 2900 stran v barvě  
(Na základě normy ISO/IEC19798) 

Rychlost 
procesoru 

min. 528 MHz 

Vnitřní paměť min. 768 MB 

Rozměry 
(Š×H×V)  

414 × 499 × 346 m (tolerance 15%) 

Záruka min. 24 měsíců 

Způsob provádění 
záručního servisu 
a podpory 

Kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní 
střediska pokrývající celé území ČR. 
Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí, být 
dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. 
Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování 
ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zařízení. 

	

Uchazeč je povinen v nabídce předložit název a konkrétní specifikaci 
dodávaného zboží (tiskového řešení), ve které musí být uvedeny všechny 
výše uvedené parametry. 

	
2.3 Další požadavky zadavatele:  

 Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace 
je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých 
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při 
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací 
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních 
předpisů. 
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 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 
a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele 
na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a 
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je 
akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací 
dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění 
zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na 
zadávacím řízení.  

 

2.4  Kvalitativní parametry 
 Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní 

třídu, pokud není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak.  
 Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.  
 Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí 

splňovat české normy a zákonné předpisy. Dodavatel bude při uplatňování 
norem postupovat jednotně na celé dodávce. Veškeré v současnosti platné 
normy a vyhlášky jsou pro plnění této veřejné zakázky závazné. 

 V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku, za příznačné patenty, ochranné známky nebo 
označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, minimálně stejně kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

2.5 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
 

2.6 Podání nabídky 
‐ Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky, které 

jsou požadovány a specifikovány v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí 
plnění budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek. 

‐ Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci. 

 

2.7 Klasifikace předmětu veřejné zakázky  
 
 

Kód CPV  Název  

33182100-0  defibrilátor 

35112100-3  záchranářské cvičné figuríny 

30200000-1  počítače 

30232110-8  laserové tiskárny 

 
3. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Dodávka. 
 

4. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Zjednodušené podlimitní řízení. 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.438.962,- Kč bez DPH. 
Nabídková cena nesmí překročit částku 1.741.144,- Kč včetně DPH. 

 
6. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Místem plnění veřejné zakázky (tzn. místo dodání zboží a pro provedení ostatních činností 
s dodávkou souvisejících) je sídlo Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., 
Husova 976/37, Liberec 1.  

 
7. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

nejzazší termín dodání : do 4 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy 
 

8. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
 

8.1 Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám formou písemné žádosti nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně původního dotazu, 
nejpozději do třech (3) pracovních dnů po doručení žádosti, všem osloveným 
uchazečům. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění 
žádosti, též na profilu a webu zadavatele.  

8.2 Zadavatel není povinen poskytnout dodatečnou informaci na žádost, která byla podaná 
v době kratší než pět (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, 
ovšem může tak učinit, považuje-li to za účelné. 

8.3 Provede-li zadavatel na základě poskytnutí dodatečné informace zásadní změny 
zadávacích podmínek, současně také přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 

8.4 Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem 
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla 
zadávací dokumentace poskytnuta, a současně uveřejní dodatečné informace, včetně 
přesného znění žádosti, na profilu zadavatele. 

8.5 Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám i bez předchozí žádosti. 

 

9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

9.1 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 50 zákona 

Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění 
kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace.  
 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění 
 

1. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 
2. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 
3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku. 
 

9.2 Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 odst. 1 zákona) 
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 
dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) - l) zákona. 

 

9.3 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) 
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Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
dodavatele dle § 54 písm. a), b) zákona předložením následujících listin: 

 

9.3.1 Kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona: 
 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 
ustanovení § 54 písm. a) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, 
je-li v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní 
dodavatel zapsán. 

 

9.3.2 Kvalifikace podle § 54 písm. b) zákona: 
 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 
ustanovení § 54 písm. b) zákona předložením dokladu o oprávnění k 
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

 

9.4 Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona 
Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o své ekonomické a 
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 
 

9.5  Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů 
Prokazování splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů prokazuje 
dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že 
dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor 
čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek. 

 
9.6  Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím 

uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace:  
 

‐ Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona v rozsahu dle § 53 
odst. 3 zákona: 

a) výpis z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona), 
c) čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (§ 53 odst. 1 písm. f) 

zákona), 
d) potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona), 
e) čestné prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) - l) zákona). 

 

‐ Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona (bod 9.3. výzvy a ZD) 
a) výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné 

evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 
‐ Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. 
 

Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. (§ 62 odst. 3 zákona). 

 

Blíže viz příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách upravujících kvalifikaci, 
zejména § 50 a násl. a § 125 a násl. 
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10. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

10.1. Stanovení nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu 
s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. 
 

10.2. Členění nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena v členění :  
 

 Nabídková cena 1 ks automatického externího defibrilátoru (AED) - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena 1 ks automatického externího defibrilátoru (AED) - včetně DPH 
 

 Nabídková cena 36 ks automatického externího defibrilátoru (AED) - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena 36 ks automatického externího defibrilátoru (AED) - včetně DPH 
 
 

 Nabídková cena 1 ks modelu dítěte (kojenec) - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena 1 ks modelu dítěte (kojenec) - včetně DPH 
 

 Nabídková cena 2 ks modelu dítěte (kojenec) - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena 2 ks modelu dítěte (kojenec) - včetně DPH 
 
 

 Nabídková cena 1 ks modelu dítěte ve věku tří let - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena 1 ks modelu dítěte ve věku tří let - včetně DPH 
 

 Nabídková cena 2 ks modelu dítěte ve věku tří let - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena 2 ks modelu dítěte ve věku tří let - včetně DPH 
 
 

 Nabídková cena 1 ks modelu dospělého - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena 1 ks modelu dospělého - včetně DPH 
 

 Nabídková cena 4 ks modelu dospělého - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena 4 ks modelu dospělého - včetně DPH 
 
 
 

 Nabídková cena notebooku (1 ks) - bez DPH 
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 DPH 

 Nabídková cena notebooku (1 ks) - včetně DPH 
 

 Nabídková cena tiskového řešení (1 ks) - bez DPH 

 DPH 

 Nabídková cena tiskového řešení (1 ks) - včetně DPH 

 
Celková nabídková cena bez DPH*) 
 

36 ks automatického externího defibrilátoru + 2 ks modelu dítěte (kojenec) + 2 ks modelu dítěte ve 
věku tří let + 4 ks modelu dospělého + 1 ks notebook + 1 ks tiskové řešení 

 DPH 

Celková nabídková cena včetně DPH 
 

36 ks automatického externího defibrilátoru + 2 ks modelu dítěte (kojenec) + 2 ks modelu dítěte ve 
věku tří let + 4 ks modelu dospělého + 1 ks notebook + 1 ks tiskové řešení 

 
*)  celková nabídková cena (bez DPH) bude předmětem hodnocení dle stanovených kritérií 

(viz bod 12. výzvy a ZD). 
 
10.3. Náležitosti nabídkové ceny 

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, musí zahrnovat veškeré 
náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky 
včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. 
Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační 
vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky, dále dopravu do místa určení, 
žádné vícenáklady uvedené mimo nabídku nebudou akceptovány. 
 
 

10.4. Podmínky pro překročení nabídkové ceny 
‐ Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   
‐ Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 

kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla.  

 
11. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

 Zadavatel neposkytuje zálohové platby. Fakturováno bude za kompletní dodávku po 
protokolárním předání a kontrole kompletního předmětu dodávky.  

 Splatnost daňového dokladu bude 20 kalendářních dnů od data doručení zadavateli. 
Originál daňového dokladu za dodané zboží musí obsahovat rozpis jednotlivých 
položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

12. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 
 
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) 
zákona nejnižší nabídková cena bez DPH - celková nabídková cena dle bodu 10.2. 
výzvy a ZD. 

 
13. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
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 Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy, který musí akceptovat veškeré 
požadavky stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a 
technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat 
veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.  

 Závazný návrh kupní smlouvy je přílohou č. 3 výzvy a ZD. Případná ustanovení 
smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem 
kupní smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a 
podmínky zadavatele v těchto návrzích „kupních smluv“ uvedené.  

 Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. 
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka 
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení. 

 Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem 
nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 
uchazeče ze zadávacího řízení. 

 
14. POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY 

Součástí nabídky musí být 
 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 
K naplnění požadavku tohoto bodu lze využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 
4 výzvy a ZD. 

 
 

15. ČLENĚNÍ NABÍDKY 

1. Titulní list nabídky (vzor příloha č. 2). 
2. Doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče. Doklad se vyžaduje jen, pokud se nejedná 

o statutárního zástupce uchazeče, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního 
rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o uchazeče - fyzickou osobu, který 
nabídku podepsal sám. 

3. Listiny dle bodu 14. zadávací dokumentace - povinná součást nabídky (vzor příloha č. 4). 
4. Doklady osvědčující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu č. 9 zadávací 

dokumentace (čestné prohlášení - vzor příloha č. 2). 
5. Návrh kupní smlouvy (závazný návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek - vzor 

viz příloha č. 3), který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. 

6. Nabídka uchazeče - název a konkrétní specifikaci dodávaného zboží, ve které musí být 
uvedeny všechny výše uvedené parametry. 

7. CD/DVD s elektronickou podobou „kupní smlouvy“ (ve formátu *.doc(x). 
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 16. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK (poštou i osobně) 
 

‐ Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
‐ Sídlo: Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 
‐ Lhůta pro podání nabídek: 7. září 2016 do 10:00 hod.  

 
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem, nikoli předání 
k poštovnímu doručení. 
 
17. MÍSTO A TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
 

‐ Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
‐ Sídlo: Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 
‐ Termín otevírání obálek: 7. září 2016 v 10:00 hod.  

 
18. ZADÁVACÍ LHŮTA 
 

 Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 30 
dnů. 

 Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy 
nebo případného zrušení zadávacího řízení. 

19. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

19.1. Označení nabídky 
Uchazeč předloží nabídku v originále a dobrovolně, pro lepší orientaci zadavatele, i v 
1 kopii, přičemž originál nabídky bude výslovně označen jako „originál“, ostatní 
případné výtisky budou označeny jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií 
originální nabídky, z čehož pouze v originálním vyhotovení je třeba doložit požadované 
doklady v originále nebo úředně ověřené kopii. Elektronické vyhotovení nabídky na 
CD-R/DVD bude obsahovat kompletní nabídku včetně nabídkové části (titulní list 
nabídky, nabídkový list a návrh kupní smlouvy). V případě rozporu se má za rozhodující 
originální vyhotovení nabídky.  

 
 
 

Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené  
 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR  
PRO LIBERECKÝ KRAJ“  - NEOTEVÍRAT 

 
 
 

 

19.2. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků 
zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a 
zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a 
zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce. Doklady, kterými 
zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním 
jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl 
v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.  
 

19.3. Další pokyny pro  zpracování nabídky 
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Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána (příp. orazítkována pokud 
uchazeč používá razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování 
statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost 
uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v 
takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné 
moci. 

 

19.4. Úprava nabídky 
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí 
být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou 
nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Pokud 
nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto 
přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče, 
jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé listy příloh budou rovněž 
očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky. 

 

19.5. Adresa podávání písemností 
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, 
telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-
li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 

 
20. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 
 

 Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona nevylučuje možnost plnit veřejnou 
zakázku prostřednictvím subdodavatele. 

 Pokud uchazeč dle § 51 odst. 4 zákona prostřednictvím subdodavatele prokazuje 
některý z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit doklady 
prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu 
uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 písm. b). Takový subdodavatel se 
skutečně musí na plnění předmětu zakázky podílet, a to min. v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého 
byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za 
předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako subdodavatel původní. 

 
21. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 

 Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal 
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím 
jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více 
nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel 
všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. 

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
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 Zadavatel si vyhrazuje rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na 
profilu zadavatele (§ 60 a § 76 zákona). 

 Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních 
dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka nejvhodnější na profilu zadavatele (§ 81 
zákona). 

 Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení.  

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.  
 Dle ustanovení § 147a zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu 

uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené 
ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo: 
o změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro 

podání nabídek, 
o požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v 

nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách. 
 Zadavatel poskytuje dálkový přístup k zadávací dokumentaci veřejné zakázky na profilu 

zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 
 

 
V Liberci 18. srpna 2016                    
 
 
           v zast. MUDr. Jan Lejsek 
           náměstek PNP a vzdělávání  
  ………………….………….  

MUDr. Vladimír Hadač 
ředitel ZZS LK, p.o. 

  
             
      
            
      
                  
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
 

1. vzor titulního listu nabídky 
2. čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 
3. závazný návrh smlouvy 
4. vzor přehledu dokladů dle § 68 zákona - čestné prohlášení 
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