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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. 

se sídlem: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 - Staré Město 
zastoupené MUDr. Vladimírem Hadačem, ředitelem  

 
Zn.: CC/ZMR/ZZSLK1/17 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
v rámci zakázky malého rozsahu: 

„Pořízení PC na výjezdové základny“ 

I. Identifikační údaje zadavatele 
Název zadavatele:  Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. 
Sídlo:  Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 - Staré Město 
IČ.                               467 44 991 
DIČ:  CZ467 44 991 
telefon: +420  
Číslo účtu:  78-6184890227/0100 
profil zadavatele:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 
www stránky:   https://www.zzslk.cz/ 
ID datové schránky:  bgpmvs6 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky je MUDr. 
Vladimír Hadač, ředitel. 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických je Jan Pelant, DiS, zástupce IT, komunikace a 
zdravotní techniky, e-mail: pelant@zzslk.cz. 
 

II. Identifikační údaje poradce zadavatele 
Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu výběrového řízení (dále jen 
poradce zadavatele) je: 
Firma: Compet Consult s.r.o. 
Sídlo: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Nusle 
IČ: 26502402 
DIČ: CZ26502402 
Kancelář:  Tržní nám 876/11, 460 01 Liberec  
Tel., fax:  +420 481 030 368 
e-mail:  competconsult@competconsult.cz 
ID datové schránky:  bi7wdsf 

Poradce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu výběrového řízení 
včetně komunikace s dodavateli a účastníky řízení, k přijímání a odpovídání dotazů 
podaných v rámci tohoto výběrového řízení, přijímání nabídek a k oznamování všech úkonů 
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zadavatele v rámci tohoto výběrového řízení. Poradce zadavatele nemá rozhodovací 
oprávnění, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o případném vylučování účastníků, o 
výběru dodavatele ani o případných námitkách. 
Kontaktní osobou poradce zadavatele je Petra Šulcová, tel.: +420 776 866 656, e-mail: 
petra.sulcova@competconsult.cz, která je zmocněna ke komunikaci s dodavateli a 
účastníky v průběhu tohoto výběrového řízení.   
 

III. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 
Předmět plnění zakázky, požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace a další 
podmínky zadavatele jsou podrobně popsány v zadávacích podmínkách (dále jen „ZP“). 
Kompletní zadávací podmínky jsou k dispozici ke stažení na profilu zadavatele 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj. 
 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do dne 02.08.2017 do 10:00 hodin.  
Místem pro podání nabídky kancelář poradce zadavatele, Compet Consult s.r.o., Tržní 
náměstí 876/11, 460 01 Liberec. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech od 
09:00 –15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny 
nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek nebo podané jiným způsobem, než vymezují tyto zadávací podmínky, se nepovažují 
za podané a v průběhu výběrového řízení se k nim nepřihlíží.  
 

V. Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 44 kusů osobních stolních počítačů na 
jednotlivé výjezdové základny zadavatele dle konfigurace uvedené v ZP. 
 

VI. Doba a místo plnění 
Místem dodávky počítačů je sídlo zadavatele na adrese: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 
– Staré Město.  
 
Doba plnění 
Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto výběrového řízení. 
Předpokládaná doba zahájení plnění: po nabytí účinnosti kupní smlouvy, předpoklad 
08/2017. 
Požadovaný termín dodání počítačů: do 60 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. 
 

VII. Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení 
Hodnocení nabídek bude prováděno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 
Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH bude sestaveno 
pořadí nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude pak vybrána nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou bez DPH.  
 

VIII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována písemně dle formálních, technických a smluvních požadavků 
zadavatele uvedených v ZP. Nabídka i veškeré další doklady a zadávací podmínky, musí být 
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předloženy v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich 
překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce.  

Každá nabídka bude předána zadavateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
kompletním elektronickém vyhotovení ve volně přístupných formátech, a to na datovém 
nosiči. Elektronické vyhotovení nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Cenovou 
nabídku požaduje zadavatel doložit ve formátu EXCEL. V případě rozporu se má za 
rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

Nabídka musí být podepsána dodavatelem, resp. osobou oprávněnou k zastupování 
statutárního orgánu dodavatele (účastníka výběrového řízení).   

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů účastníků výběrového řízení doporučuje zadavatel 
podat datovanou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání 
způsobilosti a kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud 
nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by 
tyto přílohy měly být zařazeny až na konci za vlastní nabídkou. 

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v uzavřené obálce označené 
následujícím způsobem:  

,,VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT!“ 
„Pořízení PC na výjezdové základny“ 

 

IX. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu vymezenou v souladu se ZP, a to 
absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena 
bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a 
nabídková cena včetně DPH.   

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v členění uvedeném ve Formuláři pro zpracování 
nabídkové ceny, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 2 ZP. Celková nabídková cena bude 
zároveň uvedena v Titulním listu nabídky. Vyplněný formulář se stane po podpisu kupní 
smlouvy její přílohou.  
 

X. Poskytování dodatečných informací 
Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení k zadávací 
dokumentaci, zašle své dotazy poradci zadavatele na adresu Compet Consult s.r.o., Tržní 
náměstí 876/11, 460 01 Liberec, e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz, ID datové 
schránky: bi7wdsf, tel./fax: +420 481 030 368 dle zvolené formy komunikace (elektronicky, 
poštou apod.). Taková žádost musí být doručena zadavateli nejpozději do 4 pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti budou 
oznámeny stejným způsobem, jakým byly oznámeny zadávací podmínky, a to nejpozději ji 
do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace. 
 

XI. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace včetně požadovaných dokladů 

11.1. Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ. 
Základní způsobilost může být prokázána pouze formou čestného prohlášení (viz 
Příloha č. 5 ZP). 
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11.2. Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti, a to předložením výpisu 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje. 

11.3. Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a 
odborných schopností a zkušeností pro plnění předmětu veřejné zakázky. Za tímto 
účelem zadavatel stanovil následující kritéria technické kvalifikace a způsob jejich 
prokázání: 
Dodavatel prokáže, že v uplynulých 3 letech před zahájením výběrového řízení 
řádně zrealizoval min. 5 významných obdobných zakázek. Za významné obdobné 
zakázky se v tomto případě považují zakázky v oblasti dodávek informačních 
technologií a výpočetní techniky na základě jedné smlouvy či objednávky 
s finančním objemem min. 250tis. Kč bez DPH každé z nich.  
Tuto část kvalifikace prokáže dodavatel předložením seznamu významných 
obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech před 
zahájením výběrového řízení. V seznamu bude uveden název a popis předmětu 
zakázky, její cena či rozsah, doba plnění a identifikace objednatele.  

 
 
Za předloženou nabídku předem děkujeme. 
 

 
 
 
 
 

MUDr. Vladimír Hadač 
ředitel 
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