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. 2
Praha, 30. 4. 2020
Centrální zadavatel Nemocnice Středočeského kraje a.s., se sídlem Zborovská 81/11,
150 00 Praha – Smíchov obdržel požadavky na vysvětlení zadávací dokumentace k
nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dodávka kloubních náhrad – centralizované
zadávání“

Požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace (znění dotazu):
Dotaz č. 1 – dotazy účastníků týkající se hodnocení nabídek
Dotaz 1 a)
V bodě 15 Hodnocení nabídek je odstavec 2. Kritérium: Kvalitativní úroveň Kritérium = %
přežívání implantátu založené na výpočtu s použitím K-M analýzy za 5 roků od implantace….
Ale… Hodnotící komise bude hodnotit výsledky % přežití implantátů s minimální délkou
sledování 10 let od implantace… Co platí?
Odpověď na dotaz 1 a)

Centrální zadavatel upravuje v Zadávací dokumentaci znění bodu 15 Hodnocení nabídek
odstavec 2. Kritérium: Kvalitativní úroveň následovně:
Znění bodu 15 Hodnocení nabídek odstavec 2. Kritérium: Kvalitativní úroveň uvedené
v zadávací dokumentaci se ruší a nahrazuje se textem:
2. Kritérium: Kvalitativní úroveň
Kritérium hodnocení kvalitativní úrovně = % přežívání implantátu, založené na Kaplan –
Meierově analýze za 5 roků od implantace, kde cílovým bodem je revize některé z komponent.
Deklarované % doloží účastník výsledkem klinické studie ve své nabídce.
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Metodika výpočtu bodového hodnocení kvalitativní úroveň:
Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším % přežití implantátu. Tato obdrží 100 bodů.
Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nabídky (% přežití implantátu) k hodnotě nejvhodnější nabídky.
Stanovení nejvýhodnější nabídky
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek, hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější stanoví nabídku, která dosáhla nejvyšší bodové
hodnoty vážených bodů.
Zakázka bude zadána dodavateli, který splní všechny podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci a jehož nabídka bude hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Dotaz 1 b)
Klinické hodnocení implantátů: systém hodnocení není jasný. Budou hodnoceno přežití
implantátů po 5 nebo 10 letech? Hodnotící komise bude pracovat s veřejně dostupnými
výsledky ve zmíněných registrech, nebo má účastník tyto údaje dodat? Proč je zmíněno KaplanMeierovo hodnocení, když zmíněné registry používají jiné metody? ODEP má vlastní
hodnocení, ostatní registry včetně českého používají systém RR=revision rate.
Odpověď na dotaz 1 b)

Viz odpověď na dotaz 1 a)

Dotaz 1 c)
Uchazeč oceňuje důraz na kvalitu, kterou zadavatel vyjadřuje 30 % váhou kritéria Kvalitativní
úroveň. Nicméně z uvedených možných podkladů Uchazeči není jasné, jakou váhu budou mít
data z jednotlivých zdrojů při hodnocení nabídky. Některé odkazované zdroje jsou podle našeho
názoru k nezpochybnitelnému vyhodnocení kvalitativní úrovně nepoužitelné.
a) Národní registr kloubních náhrad ČR - jediné výsledky v kyčelních implantátech publikoval
v roce 2012, jinak žádné výsledky veřejně publikovány nejsou
b) ODEP - neukazuje míru přežití, ale pouze délku sledování a kvalitu publikací.
c) Jiné registry – například NJR (National Joint Registry of England, Wales, Northern Ireland
and Isle of Man) publikuje výsledky z velkého množství implantací (desítky až stovky tisíc!)
od velkého množství operatérů.
d) Studie – jaké jsou požadavky na tyto studie? Např. počet implantací, počet center…?
Může zadavatel na základě výše uvedeného upřesnit způsob hodnocení kvalitativních
parametrů, případně pro upřesnění uvést, jak by zadavatel hodnotil níže uvedený příklad?
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ODEP – 13A*
NJR – po 5 letech 98,3%, n=190 000
Studie – po 5 letech 100 %, n=60
Odpověď na dotaz 1 c)

Viz odpověď na dotaz 1 a)

Dotaz 1 d)
Žadateli nejsou jasné podmínky a systém klinického hodnocení implantátů. Bude hodnoceno
přežití implantátů po 5 nebo 10 letech? Hodnotící komise bude pracovat s veřejně dostupnými
výsledky ve zmíněných registrech, nebo má účastník tyto údaje dodat? Jaké klinické studie
budou hodnoceny?
Má účastník tyto studie v dokumentaci dodat? Budou brány v potaz studie multicentrické nebo
také monocentrické? Jak velké množství hodnocených TEP ve studii bude bráno jako
minimální?
Odpověď na dotaz 1 d)

Viz odpověď na dotaz 1 a)
V potaz budou brány studie jak multicentrické tak i monocentrické.
Jak velké množství hodnocených TEP ve studii bude bráno jako minimální?
- Zadavatel nestanovuje

Dotaz č.2
2 a)
V bodu 6.3.1 zadávací dokumentace centrální zadavatel požaduje s odkazem na § 79 odst. 2
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(„ZZVZ“), předložit seznam významných dodávek včetně osvědčení o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto dodávek. Zároveň v písm. e) požaduje uvést údaj o tom,
zda je přiložena smlouva s objednatelem nebo doklad o uskutečnění plnění (osvědčení). V této
souvislosti upozorňujeme, že dle ZZVZ, a to zejména výslovného znění § 79 odst. 2 písm. b)
ZZVZ může zadavatel požadovat pouze předložení seznamu dodávek, tj. doklad ve formě
čestného prohlášení. Předložení osvědčení může být dle ZZVZ vyžadováno pouze u stavebních
prací. Dodavatel tedy pro vyloučení všech pochybností žádá centrálního o potvrzení, že nebude
v rámci zadávacího řízení předložení osvědčení vyžadovat, protože by to bylo v rozporu se
ZZVZ.
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2 b)
Zadavatel uvádí v bodě 6.3.1. ZD Seznam významných dodávek požadavek na dodání
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení dodávek.
Uchazeč si dovoluje upozornit zadavatele, že požadavek na dodání osvědčení objednatele je
požadavek nad rámec ZZVZ a z tohoto hlediska je jedná o neadekvátní požadavek.
Bude zadavatel na základě uvedeného akceptovat pouze Seznam významných dodávek
obsahující identifikaci objednatele, včetně kontaktních údajů, aby bylo možné ověřit
poskytnuté údaje?
Odpověď na dotaz 2 a) a 2 b)

Centrální zadavatel upravuje v Zadávací dokumentaci znění bodu 6.3.1Seznam významných
dodávek následovně:
Znění bodu 6.3.1 uvedené v zadávací dokumentaci se ruší a nahrazuje se textem:
Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm.
b) zákona, tj. seznamem významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu prokazuje účastník zadávacího řízení
předložením čestného prohlášení.
Z výše uvedených dokumentů musí vyplývat splnění charakteristik významné dodávky, tedy
prokázání alespoň následujícího významného plnění spočívajícího v poskytnutí alespoň: tří (3)
významných dodávek shodného předmětu s předmětem plnění veřejné zakázky, tzn. dodávek
zdravotnického materiálu shodného se zdravotnickým materiálem požadovaným centrálním
zadavatelem, v rámci plnění veřejné zakázky, tedy splňující shodnou technickou specifikaci, v
min. rozsahu 1/4 požadovaného objemu (v kusech — kompletních sestavách) za 1 rok pro 1
odběratele pro každou jednotlivou část veřejné zakázky samostatně.
Centrální zadavatel upozorňuje dodavatele, že si může dožádat další informace potvrzené
v čestném prohlášení, a to v rámci vyjasnění kvalifikace. K takovému dožádání může dojít v
případě pochybností o tom, že dokládané plnění zcela naplňuje veškeré podmínky kladené na
splněné předmětného kvalifikačního předpokladu. Centrální zadavatel dodavatele upozorňuje,
že dodávky nebudou centrálním zadavatelem akceptovány a nebude k nim při posouzení
kvalifikace přihlíženo, pokud se údaje uváděné dodavatelem ohledně kterýchkoliv takových
dodávek ukážou jako nepravdivé.
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Dotaz č.3
Z bodu 7.1.4 zadávací dokumentace vyplývá, že v případě podpisu rámcové kupní smlouvy
zmocněncem účastníka je vyžadováno předložení elektronického originálu plné moci, tj.
nepostačí její kopie. S nedodržením stanoveného způsobu podpisu smlouvy přitom centrální
zadavatel spojuje fatální následky v podobě vyloučení nabídky ze zadávacího řízení.
S ohledem na situaci spojenou s pandemií COVID-19 a nezaviněně omezených provozních
možností dodavatele je komplikované zajistit konvertovaný elektronický originál plné moci.
Proto žádáme centrálního zadavatele o umožnění předložení kopie plné moci. Jen pro
dokreslení uvádíme, že podpis smlouvy, natož v podobě elektronického originálu, není dle
úpravy ZZVZ vyžadován. Zároveň jej podstatná většina zadavatelů z důvodu elektronického
podávání nabídek přes oficiálně registrovaný účet dodavatele v elektronickém nástroji již
nevyžaduje.
Odpověď na dotaz 3

Centrální zadavatel upravuje v Zadávací dokumentaci znění bodu 7.1.4 následovně:
Znění bodu 7.1.4 uvedené v zadávací dokumentaci se ruší a nahrazuje se textem:
Návrh rámcové kupní smlouvy pro každou jednotlivou část veřejné zakázky, do které účastník
podává svou nabídku, musí být ze strany účastníka podepsán osobně účastníkem, popřípadě
statutárním orgánem účastníka jako osobou oprávněnou zastupovat účastníka dle údajů
zapsaných ve veřejném rejstříku nebo osobou příslušně zmocněnou na základě plné moci.
V případě podpisu smlouvy osobou zmocněnou centrální zadavatel požaduje, aby přílohou
smlouvy byla přiložena kopie příslušné plné moci. Předložení nepodepsaného textu návrhu
kupní smlouvy není podáním nabídky. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a centrální
zadavatel může vyloučit takového účastníka ze zadávacího řízení.
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Dotaz č.4
Dotaz a upřesnění zadávací dokumentace k části 2 – Náhrada kyčelního kloubu cementovaná
s rovným leštěným dříkem s centralizerem + PE jamka
Žádáme Vás o upřesnění specifikace materiálu u hlavičky v příloze č. 5 Informační a cenová
tabulka (komponenty kompletu), tak aby nemohlo dojít ke zkreslení nabídkové ceny tzn. zda
zadavatel požaduje v této kategorii hlavici CoCr nebo z ocelové slitiny AISI.
Dle přílohy č.4 Specifikace materiálů je pro tuto část požadováno:
Hlavička kov:
• Materiál slitina CoCr + ocel
• Velikosti 28 - 36mm
• Délky - minimálně S,M,L,XL
• Barevné rozlišení velikostí zkušebních hlaviček pro snadnou identifikaci během operací
Odpověď na dotaz 4

Požadujeme hlavici z CoCr(Mo) slitiny.
Dotaz č.5
Dotaz a upřesnění zadávací dokumentace k části 3 – Náhrada kyčelního kloubu hybridní s
modulární press-fit jamkou a cementovaným dříkem klasického typu
Žádáme Vás o upřesnění specifikace materiálu u insertu a u hlavičky v příloze č. 5 Informační
a cenová tabulka (komponenty kompletu), tak aby nemohlo dojít ke zkreslení nabídkové ceny
tzn. jaký materiál insertu požaduje zadavatel v této kategorii (UHMPWE , UHMPWE cross
link, keramika) – viz. specifikace např. v části 5 a jaký typ materiálu požaduje v této kategorii
u hlavice tzn. CoCr nebo keramika a jaký typ keramiky.
Dle přílohy č.4 Specifikace materiálů je pro tuto část požadováno:
Jamka necementovaná hemisférická pressfitová
• Jamka s možností primární fixace šrouby v počtu minimálně 3 + zadavatel bude akceptovat
variantu s primárně zaslepenými otvory s možností odstranění zátek pro dodatečnou fixaci
kostními šrouby
• Materiál povrchu – nástřik slitiny podporující primární fixaci a osteointegraci, případně
možnost varianty s porotickým povrchem pro revizní použití, (povrchová úprava pláště
jamky)
• Min. rozsah 14ti velikostí, včetně průměrů 42 - 68 mm
• Vhodná pro primární i revizní použití
• Možnost insertů keramika
Inserty pro hlavičky 28-36mm a keramika 28-36 mm
Hlavička:
• Materiál slitina CoCr nebo keramika
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• Velikosti 28 - 36mm
• Délky - minimálně S,M,L,XL
• Barevné rozlišení velikostí zkušebních hlaviček pro snadnou identifikaci během operací
Odpověď na dotaz 5

Požadujeme UHMWPE s vitaminem E nebo Cross Link UHMWPE (nikoli UHMPWE)
ultra-high-molecular-weight-polyethylene

Dotaz č.6
Dotaz a upřesnění zadávací dokumentace k části 4 – Náhrada kyčelního kloubu hybridní s
modulární press-fit jamkou a cementovaným leštěným dříkem s centralizerem
Žádáme Vás o upřesnění specifikace materiálu u insertu a u hlavičky v příloze č. 5 Informační
a cenová tabulka (komponenty kompletu), tak aby nemohlo dojít ke zkreslení nabídkové ceny
tzn. jaký materiál insertu požaduje zadavatel v této kategorii (UHMPWE , UHMPWE cross
link, keramika) -viz. specifikace v části 5 a jaký typ materiálu požaduje v této kategorii u
hlavice tzn. CoCr nebo keramika a jaký typ keramiky.
Dle přílohy č.4 Specifikace materiálů je pro tuto část požadováno:
Jamka necementovaná hemisférická pressfitová
• Jamka s možností primární fixace šrouby v počtu minimálně 3 + zadavatel bude akceptovat
variantu s primárně zaslepenými otvory s možností odstranění zátek pro dodatečnou fixaci
kostními šrouby
• Min. rozsah 14ti velikosti včetně průměrů 42 - 68 mm
• Vhodná pro primární i revizní použití
• Materiál povrchu – nástřik titanové slitiny, podporující primární fixaci a osteointegraci
• Možnost insertů X-link PE ve standardním a offsetovém provedení
• Možnost insertů keramika
• Inserty pro hlavičky 28-36mm a keramika 28-36mm
Hlavička:
• Materiál slitina CoCr nebo keramika
• Velikosti 28 - 36mm
• Délky - minimálně S,M,L,XL
• Barevné rozlišení velikostí zkušebních hlaviček pro snadnou identifikaci během operací
Odpověď na dotaz 6

Požadujeme UHMWPE s vitaminem E nebo Cross Link UHMWPE (nikoli UHMPWE)
ultra-high-molecular-weight-polyethylene
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Dotaz č.7
Dotaz a upřesnění zadávací dokumentace k části 5 – Náhrada kyčelního kloubu necementovaná
s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, standard PE vložka acetabulární
komponenty.
Žádáme Vás o upřesnění specifikace materiálu u hlavičky v příloze č. 5 Informační a cenová
tabulka (komponenty kompletu), tak aby nemohlo dojít ke zkreslení nabídkové ceny tzn. zda
zadavatel požaduje v této kategorii hlavici CoCr nebo z keramiky a jaký typ keramiky.
Dle přílohy č.4 Specifikace materiálů je pro tuto část požadováno:
Hlavička kov:
• Materiál slitina CoCr nebo keramika
• Velikosti 28 - 36mm
• Délky - minimálně S,M,L,XL
• Barevné rozlišení velikostí zkušebních hlaviček pro snadnou identifikaci během operací
Odpověď na dotaz 7

Požadujeme keramickou hlavici - keramika typu Delta
Dotaz č.8
Dotaz a upřesnění zadávací dokumentace k části 6 – Náhrada kyčelního kloubu necementovaná
s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, pro pacienty s vyššími
pohybovými nároky,cross-link E plast vložky acetabulární komponenty.
Žádáme Vás o upřesnění specifikace materiálu u hlavičky v příloze č. 5 Informační a cenová
tabulka (komponenty kompletu), tak aby nemohlo dojít ke zkreslení nabídkové ceny tzn. zda
zadavatel požaduje v této kategorii hlavici CoCr nebo z keramiky a jaký typ keramiky.
Dle přílohy č.4 Specifikace materiálů je pro tuto část požadováno:
Hlavička kov:
• Materiál slitina CoCr nebo keramika
• Velikosti 28 - 36mm
• Délky - minimálně S,M,L,XL
Barevné rozlišení velikostí zkušebních hlaviček pro snadnou identifikaci během operací
Odpověď na dotaz 8

Požadujeme keramickou hlavici - keramika typu Delta
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Dotaz č.9
Dotaz a upřesnění zadávací dokumentace k části 5,6 a 7 – Náhrada kyčelního kloubu
necementovaná
Na základě zadávací dokumentace požaduje zadavatel v těchto třech kategoriích pro mladší
pacienty jeden design dříku viz. příloha č.4 Specifikace materiálů pro tyto části:
Necementovaný proximálně kotvený dřík
• Standardní i lateralizovaná varianta
• Min. rozsah minimálně 10ti primárních velikostí dříku + 10ti lateralizovaných
• Možnost cementované varianty
• Zajištěna primární a sekundární rotační stabilita tvarem dříku a připraveného kanálu
• Konus 12/14
• Materiál: Nástřik Ti slitina - mechanicky fixovaný v proximální části dříku
• Instrumentarium univerzální pro pravou i levou stranu
• Implantáty umožňují vyšetření pacienta včetně MRI
Dotaz: Bude zadavatel akceptovat jiné osvědčené designy dříků vhodné pro tyto kategorie,
které budou splňovat další podmínky zadávací dokumentace tzn. klinická hodnocení, minimální
velikostní rozsah a konus 12/14. nebo zda zadavatel trvá na jednom typu necementovaného
dříku pro všechny pacienty v kategorii necementovaných implanátů.
Odpověď na dotaz 9

Akceptujeme i jiné osvědčené designy dříků vhodné pro tyto kategorie splňující další podmínky
zadávací dokumentace.
Dotaz č. 10
Dotaz a upřesnění zadávací dokumentace bod 6.3 Technická kvalifikace
Na základě zadávací dokumentace požaduje zadavatel pro splnění technické kvalifikace viz.
bod 6.3.1 Seznam významných dodávek.
Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle 5 79 odst. 2 písm.
b) zákona, tj. seznamem významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
z těchto dodávek.
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Dotaz: Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v České republice je získání osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnější dodávky komplikovaně
splnitelný. Z tohoto důvodu žádáme o upřesnění, zda na tomto zadání tzn. bod e) zadavatel trvá
a zda je možné tento bod splnit např. čestným prohlášením s odkazem na smlouvu zveřejněnou
v registru smluv.
Odpověď na dotaz 10

Viz odpověď na dotaz č. 2 a) a 2 b).

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