Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem

„Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“
zadávaná v otevřeném zadávacím řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem
zakázky: Z2020-009613
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Změna a doplnění zadávací dokumentace

Praha, 16. 4. 2020
Centrální zadavatel Nemocnice Středočeského kraje a.s., se sídlem Zborovská 81/11,
150 00 Praha – Smíchov obdržel dne 14. 04. 2020 námitky, které směřovaly proti stanovení
zadávacích podmínek podle oddílu 14.3 (Zadávací dokumentace veřejné zakázky)
▪

Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek – Lhůta pro podání nabídky
končí dne 23.04.2020 ve 13:00 hodin.

Porušení ZZVZ bylo stěžovatelem spatřováno v tom, že:
Podle usnesení č. 156
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. dubna 2020 č. 396
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Vláda I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března
2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na
území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které
bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012;
Stěžovatel, nepovažuje termín pro podání nabídky v termínu do 23.04.2020 do 13:00 hodin,
vzhledem k nařízeným vládním opatřením jako vhodný a morální. Nouzový stav v České
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republice započal 12.3.2020, tedy v době před zveřejněním této Veřejné zakázky. V tuto
chvíli je nouzový stav stanovený do 30.4.2020 a může být opět prodloužený, tak jako tomu
bylo i nyní. Na tuto skutečnost není ve lhůtě pro podání nabídek brán jakýkoliv zřetel. Vládní
opatření se vztahují i na personální a firemní opatření a omezení provozu na pracovištích
jednotlivých firem. Lhůta pro podání nabídek, tedy po přijetí těchto vládních opatřeních,
stanovaná Zadavatelem není v souladu s nastalou situací a vládními nařízeními. V době, kdy
vládou vyhlášený nouzový stav je pravidelně sledován a operativně prodlužován, opatření se
mění dle nastalé situace v podstatě každých 14 dnů.
Stěžovatel se ve své námitce domáhal
▪ S ohledem na výše uvedené skutečnosti stěžovatel navrhuje, aby Zadavatel
prodloužil lhůtu pro podání nabídek do Veřejné zakázky nebo tuto Veřejnou
zakázku pozastavil po dobu nouzového stavu.
Centrální zadavatel námitkám stěžovatele vyhověl.
Centrální zadavatel odůvodnil své rozhodnutí o vyhovění námitce stěžovatele s přihlédnutím
k usnesení vlády České republiky č. 156 ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení
nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. Vládní opatření se vztahují i na
personální a firemní opatření a omezení provozu na pracovištích jednotlivých firem. Z tohoto
důvodu centrální zadavatel rozhodl, jak je výše uvedeno.
Centrální zadavatel na základě výše uvedených skutečností upravuje znění čl. 14. 3. zadávací
dokumentace Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek.
Lhůtu pro podání nabídek centrální zadavatel prodlužuje do 30. 6. 2020 do 13:00 hodin.
Centrální zadavatel, v prodloužené lhůtě pro podání nabídek, poskytne dodavatelům též
vysvětlení zadávací dokumentace, tj. odpovědi na dotazy, které zadavatel obdržel v průběhu
zadávacího řízení k zadávací dokumentaci. Odpovědi na dotazy se v současné době připravují
ve spolupráci s odpovědnými pracovníky Oblastních nemocnic Středočeského kraje, pro které
jsou dodávky určeny.

JUDr. Alice Opočenská, MPA
Statutární ředitelka
Nemocnice Středočeského kraje a.s.
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