
Vyhlášení výběrového řízení na dodávku zdravotnického 
vybavení určeného pro porodní a poporodní oddělení 
Všeobecné nemocnice Lewanika v Mongu, v Západní 

provincii Zambijské republiky 

Preambule  

Česká republika – Česká rozvojová agentura (ČRA) v rámci Plánu Zahraniční rozvojové 
spolupráce (ZRS) na rok 2010, schváleného Vládou ČR 31. srpna 2009 svým usnesením č. 
1134, vyhlašuje výběrové řízení za účelem podpisu smlouvy na dodávku zdravotnického 
vybavení spojenou s realizací projektu „Vzdělávání porodních asistentek pro Západní 
provincii (Zambie),“ (kód projektu CzDA-ZM-2009-03-12281), dále jen projekt.  

V rámci projektu již probíhá zakázka „Založení studijního oboru Porodní asistentka na 
Lewanika Nursing School v Mongu,“ kdy výuka v novém oboru byla zahájena v lednu 2010. 
Partnerským zdravotnickým zařízením oboru Porodní asistentka je Všeobecná nemocnice 
Lewanika. V této nemocnici probíhá praktická výuka studentů oboru. Jedná se o největší 
nemocnici v Západní provincii, do které jsou sváženi pacienti s vážnými zdravotními 
komplikacemi a budoucí maminky, u nichž se očekává předčasný či komplikovaný porod. 
Vybavení porodních sálů a poporodního vybavení této nemocnice je ale bohužel velmi 
nedostatečné a postrádá základní život zachraňující vybavení pro novorozené děti.   

Předmět výběrového řízení 
Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace zdravotnického vybavení uvedeného 
v příloze č. 1 smlouvy do porodních sálů a poporodního oddělení Všeobecné nemocnice 
Lewanika. Všechno vybavení bude nové a nepoužité. Personál příslušných oddělení a technik 
nemocnice budou vyškoleni v obsluze dodaného zařízení a ke každému zařízení jim bude 
předán návod k obsluze v anglickém jazyce. Při výběru typu vybavení vezme uchazeč 
v úvahu dostupnost náhradních dílů v Zambii či blízkém okolí.  Bude dodáno vybavení s co 
možné nejdostupnějšími náhradními díly. 

Místo plnění zakázky  

Zambijská republika, Západní provincie, okres Mongu, Všeobecná nemocnice Lewanika 

Doba plnění zakázky  

Listopad-prosinec 2010  

Kvalifika ční předpoklady 

Kvalifikačním předpokladem jsou minimálně dvě dodávky zdravotnického vybavení do 
rozvojových zemí, každá o finančním objemu minimálně 400 000 Kč, realizované uchazečem 
za poslední tři roky.  

 



Výběrová kritéria  

Při výběru nejvhodnější nabídky bude hodnoceno:  

• cena dodávky včetně DPH   80 % 
• záruční a servisní podmínky   20 % 

Smlouva bude podepsána se zájemcem, jehož nabídka bude celkově ekonomicky 
nejvýhodnější a bude splňovat výše uvedená kritéria, která budou hodnocena na základě 
dodaných dokumentů. Výběrová komise si ponechává právo na kontaktování předchozích 
zákazníků uchazečů za účelem reference.  

V rámci dílčího kritéria Záruční a servisní podmínky bude zadavatel hodnotit uchazečem 
navrženou délku poskytnuté záruční doby na dílo jako celek v kalendářních měsících (čím 
větší tím lepší), která bude nad rámec požadavků zadavatele (minimální záruční doba zařízení 
stanovena na 24 měsíců). Dále bude hodnocen navržený systém zajištění záručního a 
pozáručního servisu, zejména z hlediska včasného odstraňování reklamovaných vad a dále 
technické pomoci (odborné a materiální) následnému vlastníkovi vybavení. Tím je míněno 
zejména vytvoření systému pozáručního servisu, systému rychlého dovozu náhradních dílů. 
Vyšší hodnocení získá nabídka, která nabídne rychlejší, pružnější a ekonomičtější opravy 
zařízení. 

Platební podmínky  

Po vstoupení smlouvy v platnost bude dodavateli zálohově převedeno 20% celkové smluvní 
ceny. Po předání zdravotnického vybavení partnerovi (Všeobecné nemocnici Lewanika) a 
potvrzení předávacího protokolu partnerem, bude dodavateli uhrazena zbývající část smluvní 
ceny. Zadavatel na plnění dané zakázky vyplatí nejvýše 1 800 000 Kč včetně DPH. Další 
informace k platebním podmínkám jsou uvedeny v návrhu smlouvy mezi uchazečem a 
zadavatelem. 

Forma a obsah nabídky  

Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce, musí být jasná a stručná, se souvislým 
číslováním stránek. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí poskytovat prostor pro jakékoli 
pochyby ohledně významu slov a čísel. Jelikož nabídka bude posuzována podle dodaných 
dokumentů, musejí tyto jasně deklarovat, že jsou v souladu s danými požadavky.  

Nabídka musí obsahovat následující:  

• Informace o uchazeči:  

o Výpis z obchodního rejstříku, rejstříku o.p.s., výpis z jiné obdobné evidence 
nebo jiné potvrzení o registraci uchazeče (max. 3 měsíce starý); 

o Údaje o realizovaných dodávkách (viz článek „Kvalifikační předpoklady“). 
Jako doklad předloží uchazeč buď kopii osvědčení, které vydal či podepsal 
veřejný zadavatel či osoba, které bylo zboží dodáno, nebo čestné prohlášení 
uchazeče, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a 
není-li současně možné osvědčení získat z důvodů spočívajících na její straně, 

• Nabídková cena včetně DPH (Kč) 



Celkovou nabídkovou cenu uvede uchazeč v českých korunách v členění cena bez 
DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH (čísly i slovy). Tuto nabídkovou cenu 
uvede uchazeč v krycím listu nabídky a celkovou cenu včetně DPH uvede uchazeč 
také v návrhu smlouvy o dílo. Uvedená celková nabídková cena včetně DPH je 
cenou konečnou a nejvýše přípustnou po celou dobu realizace veřejné zakázky. 
Celková nabídková cena včetně DPH bude taktéž předmětem hodnocení. 

Celková nabídková cena včetně DPH musí zahrnovat veškeré náklady 
uchazeče/zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých daní, 
včetně veškerých případných celních poplatků, včetně změny sazby daní včetně DPH, 
včetně veškerých dalších poplatků, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů české 
měny, obecný vývoj cen a veškeré další náklady uchazeče/zhotovitele. Uchazeč je 
povinen prostudovat daňové podmínky a celní předpisy v zemi příjemce. Podáním 
nabídky do tohoto zadávacího řízení bere uchazeč na vědomí, že jím nabídnutá cena 
musí zahrnovat všechny výše uvedené náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky. 
Uchazeč je povinen tyto náklady zahrnout do ceny nabídky. 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena bude platná po 
celou dobu trvání zakázky. 

 

• Doba plnění v kalendářních dnech (uchazeč vyplní následující tabulku):  

Zahájení (datum)  

Dokončení (datum) Nejpozději 10.12.2010 

Délka plnění (počet kalendářních dnů od 
uzavření smlouvy)  

• Délka záruční doby (v měsících) (minimálně 24 měsíců, maximálně však 60 měsíců) a 
popis zajištění záručního a pozáručního servisu 

• Položkový rozpočet obsahující: všechno vybavení a jeho cenu za jednotku, celkovou 
cenu vybavení, cenu za dopravu, osobní náklady apod. Celkový součet se musí rovnat 
nabídkové ceně.  

• Informace o subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude jednotlivé vybavení 
zajištěno. 

• Uchazečův návrh smlouvy se zadavatelem vycházející z přílohy č. 1, podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Při dodržení základních smluvních 
podmínek je možno uchazečem návrh smlouvy rozšířit o případná další navrhovaná 
ustanovení. Takové případné úpravy však nesmí změnit původní smysl textu a budou 
uchazečem výrazně vyznačeny v textu návrhu smlouvy jak v tiskové, tak i v digitální 
verzi. 

V případě, že nabídka nesplňuje výše uvedené, bude vyloučena z výběrového řízení.  

Jak podat nabídku  

Nabídky lze podávat doporučeně nebo osobně v pracovních dnech na adrese zadavatele 
(Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, 118 50 Praha 1) do 10. 11. 2010 do 10:00 



hodin, a to v uzavřených obálkách označených textem: Zakázka: „Dodávka 
zdravotnického vybavení určeného pro porodní a poporodní oddělení Všeobecné 
nemocnice Lewanika v Mongu, v Západní provincii Zambijské republiky“ – 
NEOTEVÍRAT.  

 
Nabídky musí být do skončení lhůty pro podávání nabídek doručeny zadavateli. Uzavřená 
obálka bude obsahovat nabídku v tištěné podobě (jeden originál a jedna kopie) a ve 
formátu.pdf na CD dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. V 
případě pochybností nebo rozporů mezi jednotlivými vyhotoveními se má za rozhodující 
znění originálního vyhotovení nabídky v tištěné podobě.  
 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o 
výběru nejvhodnější nabídky, začíná běžet dnem skončení lhůty pro podávání nabídek a činí 
30 dnů. 

Termín podání nabídky  

Poslední den pro doručení nabídky je 10. listopad 2010 (10:00 hodin) 

Závěrečná ustanovení  

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nevracet předložené 
nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, výběrové řízení kdykoli zrušit bez udání 
důvodu. 

Uchazečům nevzniká nárok na náhradu škod v případě podání neúspěšné nabídky ani v 
případě zrušení výběrového řízení.  

Dodáním nabídky uchazeč přijímá veškeré podmínky uvedené v zadání výběrového řízení. 
ČRA nehradí náklady spojené s přípravou nabídky. 

 

Příloha č. 1: Návrh smlouvy 

 
Se žádostí o zaslání příloh v elektronické podobě a s případnými dotazy se obracejte na 
kontaktní osobu zadavatele: Ing. Monika Lidická, lidicka@czda.cz. 


