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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
1.1. Základní údaje
Název:
IČ:
Sídlo:
Zápis v OR:
Tel.:
Fax:
Email:
Datová schr.:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
69172196
Průmyslová 450, 53003 Pardubice
Krajský soud v Hradci Králové, sp.zn. Pr 715
+420 466 034 107
+420 466 034 109
zzspak@zzspak.cz
u29mvsw

Zastoupená:

MUDr. Pavlem Svobodou – ředitelem

1.2.

Kontaktní osoby

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky veřejné zakázky je Manažer Ošetřovatelské
péče Marta Brokešová, tel.: 725 600 118, e-mail: brokesova@zzspak.cz , kontaktní osobou
pro technickou oblast je MUDr. Pavel Svoboda, tel.: 725 600 011, e-mail:
svoboda@zzspak.cz nebo MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D., tel.: 775 063 309, e-mail:
novohradsky@seznam.cz nebo Ing.Vladimír Mňuk, tel.: 725 600 013, e-mail:
mnuk@zzspak.cz
2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1.

Předmět plnění veřejné zakázky

(1) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka sanitních vozidel dle specifikace
uvedené v Příloze č. 5 k této zadávací dokumentaci, a to v celkovém počtu 3 kusů sanitních
vozidel, rok výroby 2012 v provedení RLP.
2.2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

(1) Celková předpokládaná výše veřejné zakázky v průběhu celé doby této veřejné zakázky
činí max. 4 200 000,- Kč bez DPH, včetně vybavení podle požadavků zadavatele dle
specifikace v Příloze č. 5 k této zadávací dokumentaci
2.3.

Závaznost požadavků zadavatele

(1) Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují
závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý uchazeč povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování byť jediného požadavku
zadavatele uvedeného v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek a bude mít za následek vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
(2) 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
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nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení.
3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1.

Doba plnění veřejné zakázky

(1) Termín dodávky kompletních sanitních vozidel bude nejpozději do 5 měsíců po uzavření
smlouvy.
(2) K uzavření smlouvy dojde tím, že zadavatel této veřejné zakázky připojí svůj podpis na
kupní smlouvu podepsanou uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena za nejvhodnější.
3.2.

Místo plnění veřejné zakázky

(1) Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, nevyplývá-li z povahy plnění nebo
z konkrétní písemné výzvy k poskytnutí plnění něco jiného.
4.

KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

4.1.

Vymezení kvalifikace

(1) Splnění kvalifikace prokáže uchazeč, který splní kvalifikační předpoklady uvedené dále.
4.1.1. Základní kvalifikační předpoklady
(1) Základní kvalifikační předpoklady 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, přijímání úplatku, podplácení, 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 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 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

www.zzspak.cz

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 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá 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 nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) 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) ZVZ 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,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem
akcií vyšším než 10%
(2) Uchazeč prokazuje splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů u písm. a) a b)
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení u
písm. f)
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce u písm. h)
d) čestného prohlášení u písm. c) až e) a g), i) a j), a k), a l)
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4.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady
(1) Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, 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.
4.2.

Forma splnění kvalifikace

(1) Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady
předloženými v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů.
(2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
(3) Uchazeč může ke splnění základních kvalifikačních předpokladů písm. c) až e) a g), i) a j)
a k) a l) použít Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace – Čestné prohlášení prokazující
splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů. Prohlášení bude podepsané osobou
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Osoba oprávněná jednat za uchazeče nebo
jeho jménem si je vědoma případných právních následků, včetně trestněprávní odpovědnosti,
které z nepravdivého čestného prohlášení vyplývají.
(4) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad
nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti
čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč
v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí v případě,
prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem,
místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
4.3.

Důsledek nesplnění kvalifikace

(1) Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti na
výběrovém řízení. Zadavatel bezodkladně písemně poštou a do datové schránky oznámí
uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v řízení s uvedením důvodu.
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4.4.

Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

(1) Uchazeč musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady. Pokud však uchazeč není
schopen prokázat splnění některého z profesních kvalifikačních předpokladů, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je
v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
uchazečem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace. Při plnění této veřejné zakázky subdodavatelem nese uchazeč odpovědnost, jako
by tuto plnil sám.
5.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5.1.

Základní požadavky zadavatele

(1) Uchazeč je povinen uvést jednotkovou cenu za jednotlivé sanitní vozy plně vybavené dle
specifikace v Příloze 5 k této zadávací dokumentaci, a to cenu bez DPH, výši DPH a cenu
s DPH a současně uvede i celkovou nabídkovou cenu za všechna 3 sanitní vozidla s DPH.
(2) Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Zadavatel
nepřipouští zvýšení nabídkové ceny v průběhu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je
možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to
nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.
6.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Cena předmětu plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě faktury,
vystavené po převzetí řádně a včas realizované zakázky. Nezbytnou součástí faktury bude
potvrzení zadavatele o převzetí bezvadného plnění včetně dokumentů prokazujících
oprávněnost fakturované částky.
(2) Faktura musí být vystavena uchazečem ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury musí být stanovena na 30
kalendářních dnů od prokazatelného doručení zadavateli, přičemž za dobu úhrady se považuje
den, kdy byla daná částka odepsaná z účtu zadavatele. Platba proběhne výhradně v české
měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. V případě neúplnosti faktury ve
smyslu ustanovení této zadávací dokumentace je zadavatel oprávněn tuto ve lhůtě splatnosti
uchazeči vrátit, aniž by se dostal do prodlení. Až doručením řádné a bezvadné faktury počíná
běžet lhůta splatnosti.
(3) Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
7.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(1) Uchazeči jsou povinni podat jediný návrh kupní smlouvy pokrývající celý předmět plnění
veřejné zakázky. Návrh kupní smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat
oprávnění zadavatele uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka
nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena.
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(2) V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést
v příloze závazného návrhu kupní smlouvy, jaká část plnění bude zadána třetím osobám, a
které osoby to budou. Zároveň musí uchazeč ve své nabídce doložit smlouvu o
subdodavatelském plnění, z které bude zcela zřejmé, co a v jakém rozsahu bude subdodavatel
dodávat v rámci plnění veřejné zakázky. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů
v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních
stran.
(3) Návrh kupní smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem. V případě, že kupní smlouva bude podepisována zmocněncem
uchazeče na základě plné moci, podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny.
(4) V případě, že se uchazeč při plnění veřejné zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji,
je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po skončení plnění smlouvy,
v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.
(5) Jakékoliv změny či doplnění kupní smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu
veřejné zakázky, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným
oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu
s relevantními ustanoveními zákona a nesmí odporovat této zadávací dokumentaci.
8.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1.

Kritéria hodnocení

(1) Hodnocení nabídek bude prováděno podle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky, a to bodovací metodou uvedenou v příloze č. 4 této zadávací dokumentace,
v souladu s následujícími kritérii:
a) nabídková cena za 1 ks sanitního vozidla bez DPH plně
vybaveného dle specifikace Přílohy č. 5

váha 80 %

b) provozní náklady ( spotřeba PH dle VTP-váha 5%, cena servisních záručních-váha 5%,
cena pozáručních prohlídek-váha 5%, servisní interval-váha 5%)
váha 20 %

9.

NABÍDKA

9.1.

Obálka
(1) Nabídky se podávají v neporušené uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li
právnickou osobou, označené zřetelným textem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA
DODÁVKU 3 KS SANITNÍCH VOZIDEL – NEOTEVÍRAT“, na které musí být
uvedena adresa, na níž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty.
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9.2.

Formální náležitosti nabídky

(1) Uchazeč předloží nabídku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě
názvem „Originál“ a druhý „Kopie“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či
sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky
budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků,
budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie
požadovaných dokumentů.
Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů
prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit návrh
smlouvy v elektronické podobě ve formátu buď *.doc, *.docx nebo *.pdf.
(2) V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči. Nabídka musí
být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a
podepsána oprávněnou osobou.
(3) Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.
(4) Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a
zadavatelem.
(5) Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a) krycí list nabídky – formulář, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace
b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh
c) identifikační údaje uchazeče
d) doklady prokazující splnění kvalifikace
e) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění – viz. bod 9.3 (5)
f) nabídková cena a dodací lhůta
g) další údaje rozhodné pro hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií
h) závazný návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče
i) čestné prohlášení o pravdivosti údajů, vázanosti obsahem nabídky a prohlášení o počtu
číslovaných listů a o celkovém počtu listů

9.3.

Obsahové náležitosti nabídky

(1) Uchazeč uvede v nabídce a návrhu kupní smlouvy záruční lhůty na vozidlo jako celek.
(2) Uchazeč uvede v nabídce a návrhu kupní smlouvy hodinové sazby práce (bez DPH)
servisu vozidla.
(3) Zadavatel požaduje, aby v nabídce a návrhu kupní smlouvy byl závazek zajištění všech
náhradních dílů po dobu 10 let.
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(4) Uchazeč se v nabídce a návrhu kupní smlouvy zaváže, že bezplatně zajistí proškolení 5
zaměstnanců zadavatele v základních otázkách pravidelné a běžné údržby vozidla (pravidelné
prohlídky, intervaly výměn a typy provozních náplní, výměny základních opotřebitelných
dílů, určování a odstraňování elementárních poruch), včetně dodání 1ks manuálů v českém
jazyce ke každému sanitnímu vozidlu a každému kusu přístrojové techniky.
(5) Uchazeč jako součást nabídky přiloží Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace –
specifikace předmětu plnění, do které potvrdí, že jeho nabídka splňuje všechny požadované
parametry. Nabídka, která nesplní některý z těchto požadovaných parametrů, bude vyřazena a
uchazeč z výběrového řízení vyloučen.
(6) Uchazeč v návrhu kupní smlouvy uvede sankce, které ponese při nedodržení termínu
plnění, ve výši min. 0,05% z celkové ceny plnění (bez DPH) za každý den prodlení
s dodávkou dle kterékoliv dílčí smlouvy.
(7) Zadavatel požaduje, aby v nabídce a návrhu kupní smlouvy bylo právo zadavatele, že
v případě, kdy budou shledány nedostatky či nesrovnalosti v kvalitě, výbavě či technickém
provedení mezi dodávaným a poptávaným vozidlem, je zadavatel oprávněn požadovat dodání
nového vozidla v požadované kvalitě.
9.4.

Lhůty spojené s podáváním nabídky

(1) Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dní ode dne skončení lhůty pro podání
nabídek.
(2) Uchazeč je povinen podat nabídku na adresu uvedenou v bodě 1.1. této zadávací
dokumentace, na sekretariát ředitele ZZS PAK, a to v pracovních dnech v době od 07.00 hod.
do 14.00 hod, buď osobně nebo doporučenou poštou.
(3) Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 6. 2012 v 8:00 hod.
10.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

(1) Otevírání obálek proběhne dne 15. 6. 2012 v 8,00 hod. na adrese uvedené v bodě 1.1.
této zadávací dokumentace v místnosti č. 311
11.

PRÁVA ZADAVATELE

(1) Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku dle § 84 ZVZ
b) ověřit si informace uvedené uchazečem v nabídce a případně požádat o jejich
upřesnění
c) nabídky, ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou
vráceny
d) vyloučit variantní nabídky
e) jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
f) neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
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12.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Vzor krycího listu
Čestné prohlášení prokazující splnění některých základních kvalifikačních
předpokladů
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Příloha č. 4: Způsob hodnocení nabídek – bodovací metoda
Příloha č. 5: Specifikace předmětu plnění
+ ilustrační foto č.1- foto sanitní zástavby
+ ilustrační foto č.2 - foto exteriéru vozidla

V Pardubicích, dne 29.5.2012
MUDr. Pavel Svoboda,
ředitel ZZS PAK
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku
"DODÁVKA 3 KS SANITNÍCH VOZIDEL v provedení RLP"
Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení,
jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo
podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se
o fyzickou osobu)
Právní forma
IČ
DIČ
Tel.
Fax
Email
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
Údaje o subdodavateli - 1*

Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení,
jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo
podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se
o fyzickou osobu)
IČ
Část VZ plněná subdodavatelem (vyjádřena v %)
Cenová nabídka
Cena za 1 plně vybavené sanitní vozidlo bez DPH
DPH
Cena za 1 plně vybavené sanitní vozidlo s DPH
Celková nabídková cena za 3 ks sanitních vozidel

* V případě více subdodavatelů vypíše uchazeč jejich údaje na samostatný list.
V ………………………. dne ……………….

………………………………………………………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i), j), k),
l) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „DODÁVKA 3 KS SANITNÍCH
VOZIDEL“ prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § v § 53 odst.
1 písm. c) až e) a g), i), j), k), l) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

V .............................. dne .....................

..........................................................
podpis oprávněného zástupce uchazeče

www.zzspak.cz

Příloha č. 3
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem
nabídky dle ustanovení § 68 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „DODÁVKA 3 KS SANITNÍCH
VOZIDEL v provedení RLP“ prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce
jsou pravdivé a jako uchazeč jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty.

V .............................. dne .....................

..........................................................
podpis oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č. 4
Způsob hodnocení nabídek – bodovací metoda
1) Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií se použije bodovací stupnice
v rozsahu 0 až 100 bodů.
2) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného dílčího
hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije těchto vzorů:
a) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu
(cena, dodací lhůta):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 x (hodnota minimální nabídky / hodnota
posuzované nabídky)
b) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu
(doba záruky, smluvní pokuta, délka intervalu mezi servisními prohlídkami):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 x (hodnota posuzované nabídky /
hodnota maximální nabídky).
3) U dílčích hodnotících kritérií, která nelze číselně vyjádřit, zadavatel stanoví hodnotící
subkritéria včetně jejich bodové váhy. Váhu jednotlivých hodnotících subkritérií stanoví
zadavatel v rozsahu 0 až 100 bodů, přičemž maximální počet bodů rozdělených mezi
jednotlivá hodnotící subkritéria může dosáhnout 100 bodů, tj. maximální bodové hodnoty
dílčího hodnotícího kritéria.
4) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené nabídky se
vynásobí % váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto
dílčím hodnotícím kritériím stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci. Takto získané bodové
hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou.
5) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od
nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.
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Příloha č. 5
Specifikace předmětu plnění
1.

Technické podmínky dle § 45 zákona

1.1. Technické požadavky na vozidlo:
Zadavatel bude požadovat dodání nového sanitního vozidla splňujícího technickou normu
ČSN EN 1789+A1 a vyhlášku č.221/2010 Sb. („Požadavky na věcné a technické vybavení
zařízení ZZS“), o minimální výbavě:
- vznětový motor o výkonu nad 120 kW, pohon 4x4, manuální převodovka
- ABS, EDS, ASR, MSR, ESP, kotoučové brzdy na všech kolech,
- airbag řidiče i spolujezdce,
- váha vozidla se sanitní zástavbou do limitu, umožňující řídit sanitní vozidlo s oprávněním
sk.B
- barva vozidla číslo RAL 1016 (světlá žlutá),
- zvýšená střecha v barvě vozidla dle ČSN EN 1789+A1, maximální výška plně vybaveného
vozidla včetně výstražného světelného zařízení, ev. střešní klimatizace - max. 2800 mm,
- zvýšená nosnost, zesílené pérování, tlumiče a stabilizátory vpředu i vzadu,
- autorádio s CD, integrovaná anténa + 2x reproduktory,
- vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná,
- elektricky ovládaná okna,
- parkovací senzory
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
- sedadlo spolujezdce – jedno sedadlo,
- klimatizace s mechanickou regulací s výdechy v kabině řidiče,
- posuvné okno v bočních posuvných dveřích
- prosklená okna na obou křídlech zadních dveří
- mlhové světlomety,
- střešní směrová světla vzadu,
- povinná výbava vozidla, lapače nečistot vpředu i vzadu,
- vozidlo bude vybaveno sadou letních i zimních pneumatik na ráfkách
- osazení vozidla typem pneumatik odpovídajícím zvýšené nosnosti,
- užitečná hmotnost vozidla musí zajišťovat přepravu min. 4 osob (mimo řidiče) a min.
225kg na sanitní a technickou výbavu,
- druhá baterie s dělícím relé,
- zadní nárazník jako nástupní schod,
- vzduchové odpružení zadní nápravy
- minim. objem a minim. rozměr ambulantního prostoru: dle normy ČSN EN 1789+A1 pro
sanitní vozidlo typu B
- předehřev motoru – funkční při zapojení vozidla na externí síť 230 V.
1.2. Servisní požadavky na vozidlo:
- servisní prohlídky po intervalu min. 30.000 najetých km,
- garance na prorezivění karoserie vozidla po dobu min. 10 let.

www.zzspak.cz

1.3. Sanitní zástavba:
Zadavatel bude požadovat provedení sanitní zástavby v souladu s platnými právními normami
pro sanitní vozidlo typu B, tj. splňující technickou normu ČSN EN 1789+A1 a vyhlášku
č.221/2010 Sb.
1.3.1. Provedení zástavby:
- dělící přepážka s posuvným oknem,
- vyztužení levého a případně pravého vnitřního boku vozidla pro možnost libovolného
umístění přístrojů,
- zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru nehořlavým materiálem,
- obložení stěn, stropu ambulantního prostoru netříštivým, snadno omyvatelným a
desinfikovatelným materiálem,
- protiskluzová, voděodolná podlaha, okraje zvednuté na stěny cca 5 cm a zatmelené proti
zatečení, olištování vstupů
- prostor pro SCOOP rám skládací, umístěný v prostoru pro pacienty za přepážkou kabiny
řidiče, přístupný po otevření bočních dveří prostoru pro pacienty (viz ilustrační foto č.
1),
- stůl nosítek s úložnými prostory a celonerezovou pojezdovou částí, úhel nájezdové plošiny
dle ČSN EN 1789+A1 max. 16 stupňů,
- klimatizace ambulantního prostoru napojená na origin. klimatizaci vozidla
- nezávislé naftové topení ambul. prostoru s min. výkonem 2 kW, ovládané z prac. prostoru
řidiče ve shodě s body 4.5.5 normy ČSN EN 1789+A1
- závislé teplovodní topení ovládané termostatem,
držáky pro 2 ks 10 l kyslíkových lahví
- držák pro 1 ks 2 l kyslíkové lahve nad podlahou pod bočním sklápěcím křeslem
- rozvod kyslíku s vyvedením 4 ks rychlospojek v pacientském prostoru dle ilustračního
foto č. 1
- hadice, nástavce a rychlospojky k připojení ventilátoru a dvou 10 l tlakových kyslíkových
lahví k rozvodům O2
- hasicí přístroj 2 kg umístěný na podlaze mezi sedadly v kabině řidiče
- odpadkový koš
- držák krabic s rukavicemi na přepážce
- obousměrný elektrický stropní ventilátor ovládaný z ambulantního prostoru,
- nástupní madlo na pravém boku vozidla u zadních dveří pro nástup do ambulantního
prostoru zezadu
- horizontální madla zadních dveří pro možnost uzavření z ambulantního prostoru
- stropní držák infuzních lahví a vaků nad lůžkem min. délky 1100mm
- horizontální držák dávkovače ID 20/50 min. délky 300 mm na l. boku vozu nad lůžkem
pacienta
- elektrický termobox, nastavitelný rozsah 35-39 °C,
- přídavné teplovzdušné topení 230 V s termostatem o výkonu min. 2000 W,
- vstupní nerezová madla na přepážce a vlevo u bočních dveří,
- montáž antény pro radiostanici MATRA na střeše sanitního vozu, montáž radiostanice
v kabině řidiče
- matování oken ambulantního prostoru zatmavenou fólií
- venkovní označení vozidla reflexní fólií Reflexite VC 312 (event. 612) Daybright
Microprismatic Films – Standart 2742 Green, Fluorescent L 424 Fl.Lime, 1042 Fl.Orange viz současný standart ZZS PAK (ilustrační foto č. 2)
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1.3.2. Osvětlení vnitřního prostoru vozidla:
- osvětlení sanitního prostoru v pásech typu LED (min. 2 pásy min. 2500 mm každý)
- osvětlení schodu bočního vstupu při otevření bočních dveří,
- 2 ks nastavitelné bodové halogenové reflektory nad nosítky,
- svítilna na čtení map u spolujezdce,
- ovládání osvětlení v ambulantním prostoru a v kabině řidiče.
1.3.3. Elektrický rozvod:
- nabíječ akumulátorů 230 V/12 V s elektronickou regulací, max. nabíjecí proud 25 A,
střídavé automatické dobíjení obou akumulátorů,
- zásuvky 12 V samostatně jištěné, v počtu 6 kusů umístěných dle ilustračního nákresu č. 1
(3 ks eurozásuvek a 3 ks standardních zásuvek),
- rozvod 230 V: 3 ks dvojité zásuvky napájené z venkovního rozvodu,
+ 1 ks barevně odlišené dvojité zásuvky 230 V napájená z měniče 12/230 V o
výkonu min 350 W, měnič s ovládáním je umístěn v kabině řidiče, zapnutí
měniče musí být signalizováno kontrolkou umístěnou v pracovním prostoru
řidiče a musí být funkční pouze při zapnutém klíčku zapalování,
- venkovní nerezovou zásuvku pro přívod 230 V (např. typ Rettbox) vybavenou mžikovým
odpojováním s IP 55,
- elektrický rozvod 230 V s proudovým chráničem a jištěním, přívodní kabel 15 m,
výstupní revizní zpráva.
- uchycení dobíjecího držáku bateriové ruční svítilny MAG Charger mezi sedadly vpředu
v kabině (dodá zadavatel).
1.3.4. Transportní a přístrojová technika:
- sedadlo se sklopným sedákem na přepážce s integrovaným tříbodovým bezpečnostním
pásem, sedadlo plní normu ČSN EN 1789+A1, ve shodě s body 4.5.9 normy ČSN EN
1789+A1 požaduje zadavatel předložit certifikát o ověření shody vystavený úředně
pověřeným orgánem
-sklopná sedačka na pravé straně vozidla s integrovaným tříbodovým bezpečnostním pásem a
s možností otáčení o min.180 stupňů, sklopná ke stěně s polohovatelnou loketní a zádovou
opěrou, sedadlo plní normu ČSN EN 1789. Sedadlo musí být umístěno tak, aby v jakékoliv
poloze nezasahovalo do dveřního prostoru bočních dveří ve shodě s body 4.5.9 ČSN EN
1789+A1 požaduje zadavatel předložit certifikát o ověření shody vystavený úředně
pověřeným orgánem
- technická připravenost:
- úchyt Rolfix F 102 ( dodá zadavatel) zabudovaný na stole nosítek zástavby; uchycení
nosítek na stole zástavby musí být ve shodě s body 4.5.9. normy ČSN EN 1789+A1
- držák pro „schodolez“ Rolman K 312 Medirol ( dodá zadavatel) - uchycený na pravých
zadních dveřích ve shodě s body 4.5.9 normy ČSN EN 1789+A1
- uchycení držáků lékařských přístrojů rozmístěných dle ilustračního fota č. 1 (defibrilátor,
transportní ventilátor, transportní odsávačka aj.), ve shodě s body 4.5.9 normy ČSN EN
1789+A1, uchycené přístroje nesmí překážet pohybu pacienta na nosítkách v jakékoliv
jeho poloze
- ve všech sanitních vozech uchycení nabíjecího držáku defibrilátoru zn.Corpuls 3 12V DC
(dodá zadavatel)
- ve všech sanitních vozech uchycení nosné jednotky Life-Base Mini II ventilátoru
Medumat (dodá zadavatel)
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- ve všech sanitních vozech uchycení nosné jednotky odsávačky Weinmann Accuvac Basic
(dodá zadavatel)
1.3.5. Výstražné světelné a zvukové zařízení:
- světelná LED rampa s pracovními světly v čirém krytu, s min. 8-mi světelnými zdroji do
boku a dopředu, homologace dle EHK 65, při nutnosti dodržet maximální výšku vozidla
(2800 mm!) případně výstražná zařízení zabudovat do střešní nástavby nad prostorem
pro řidiče, v souladu s platnou vyhláškou a ČSN
- zadní LED maják modrý, dvouřadý - homologace dle EHK 65,
- červená LED světla na obou křídlech zadních dveří (s min. 3 světelnými body), spínaná
jen při otevření dveří,
- osvětlení prostoru za vozem pracovními světly, ovládané vypínačem na pravém zadním
sloupku nebo zařazením zpětného rychlostního stupně při zapnutém klíčku zapalování,
- výnosný vyhledávací reflektor 12 V umístěný v prostoru levých zadních dveří pod
stropem,
- na předních blatnících vozidla modrá výstražná LED světla (s min. 3 světelnými body)
s čirým krytem, nepřesahující profil blatníků o více než 2 cm,
- v přední masce vozidla výstražná 2 modrá LED světla (s min. 3 světelnými body) s čirým
krytem a lineární technologií
- na každém boku vozidla pod hranou střechy 2 x bílé pracovní světlo s vypínačem v kabině
řidiče pro osvětlení prostoru vedle vozidla, každá strana samostatně zapínaná)
- výstražné zvukové zařízení o výkonu minimálně 200 W, 2 reproduktory umístěné za
maskou na předním nárazníku. Ovládání včetně mikrofonu umístěné na palubní desce
vozidla, s možností přepínání zvuku na volantu vozidla. Reproduktory musí být
umístěné tak, aby nedošlo k porušení jejich funkce odlétávající vodou, sněhem a
kamením a zároveň nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a
prostoru pro pacienty.
1.3.6. Nábytek:
- nábytek v ambulantním prostoru vyroben z pevných tvarovaných desek s lehce
umyvatelnou a desinfikovanou povrchovou úpravou,
- všechny zásuvky a dvířka budou vybaveny plynovými vzpěrami. Madla skříněk a zásuvek
nesmí přesahovat profil skříňky o více než 5 mm,
- ampulárium kryté (možno i výklopné vpředu u přepážky na stropě) s min. 50 otvory pro
ampule
- rozmístění nábytku dle typu vozidla, ale odpovídající současnému standartu ZZS PAK –
viz ilustrační foto č. 1
1.4. Grafický design exteriéru vozidla:
- grafický design exteriéru vozidla bude plně odpovídat současnému standartu ZZS PAK –
viz ilustrační foto č. 2
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ilustrační foto č. 2
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