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. 6
Centrální zadavatel Nemocnice Středočeského kraje a.s., se sídlem Zborovská 81/11,
150 00 Praha – Smíchov obdržel dne 05. 11. 2020 požadavek na vysvětlení zadávací
dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

„Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“
Požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace (znění dotazů):
V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si Vás
dovolujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem
„Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“.
Dotaz č. 1
Zadavatel ve vysvětlení ZD č.5 na dotaz č.11:
“Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 nepřipouští variantu insetu vystaveného
BETA záření, konkrétně v částech č. 1, 2 a 10 veřejné zakázky. Prosíme o konkrétní vysvětlení,
z jakého medicinského důvodu se zadavatel staví zamítavě k nabízenému plnění (tj. BETA
záření)? Z dostupných studií vyplývá, že tento druh PE má obdobné otěrové vlastnosti jako
keramika nebo cross-linked PE a výrazně lepší než standardní PE. Z pohledu sterility nemá
tento způsob sterilizace vliv na konečnou kvalitu plnění. Pracoviště, která zadavatel zastupuje,
mají až dvacetiletou zkušenost s implantáty vystavenými tomuto druhu sterilizace a s výjimkou
jednoho je používají dodnes.”
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Odpověděl takto:
“Centrální zadavatel vychází z požadavků pověřujících zadavatelů a není ve smyslu znění
ZZVZ povinen uchazeči vysvětlovat medicínské důvody pro specifikaci vlastností veřejně
soutěžené komodity.”
Další argumentace uchazeče:
Znění technické specifikace za těchto okolností zužuje okruh možných účastníků v části 1, 2 a
10. Vzhledem ke skutečnostem zmíněným v dotazu č. 11 vysvětlení ZD č.5, považujeme
neakceptování sterilizace BETA zářením jako neodůvodněné a silně diskriminační. Pokud
zadavatel vyžaduje pouze určitý druh řešení, který jednoznačně diskriminuje část dodavatelů,
včetně současného, musí k tomu mít medicínské opodstatnění. Pro zachování transparentnosti
a nediskriminace by měl být ochotný tento požadavek dodavatelům také zdůvodnit.
Chtěli bychom zadavatele ještě jednou vyzvat, aby svůj postoj medicínsky zdůvodnil,
popřípadě přehodnotil a sterilizaci BETA zářením pro kategorii 1, 2 a 10 akceptoval.
Znění odpovědi centrálního zadavatele :
Centrální zadavatel se s uvedenou argumentací dodavatele nemůže ztotožnit. Centrální
zadavatel je názoru, že není pravdou tvrzení dodavatele, že neakceptování sterilizace BETA
zářením je neodůvodněné a silně diskriminační Na trhu existuje více dodavatelů, kteří jsou
schopni požadované produkty dodat v plné šíři a akceptování TS zadavatele.
Centrální zadavatel uvádí ke všem dílčím tvrzením dodavatele, že v souladu s ustanovením § 6
ZZVZ je oprávněn, ale i povinen v souladu s principem efektivního, účelného a hospodárného
vynakládání finančních prostředků vymezit své potřeby a vyžadovat konkrétně definované
plnění a konkrétně definované povinnosti a podmínky pro plnění poskytované jeho budoucím
dodavatelem. Z hlediska právní úpravy veřejných zakázek je pouze na zadavateli, aby vymezil
předmět veřejné zakázky na základě svých odborných potřeb.
Centrální zadavatel je přesvědčen, že vymezení předmětu veřejné zakázky a zejména
vymezením konkrétních technických specifikací dodávek, za kterých se bude veřejná zakázka
plnit, představuje oprávnění, které přísluší výhradně zadavateli a dodavatelé nemohou určovat,
jaké podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky v daném čase zadavatel potřebuje a jaké
má v zadávacích podmínkách veřejné zakázky stanovit. Smyslem zadávacího řízení zcela jistě
není naplnit individuální požadavky a představy potenciálních dodavatelů, ale získání takového
plnění včetně, které bude naplňovat potřeby zadavatele, a bude pro něj vyhovující a potřebné.
Při zpracování podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a při zpracování znění odpovědí
na dotazy dodavatelů centrální zadavatel vycházel z požadavků pověřujících zadavatelů pro
které jsou dodávky připravovány. V této souvislosti centrální zadavatel, z důvodu dodržení
požadavků pověřujících zadavatelů, trvá na znění odpovědí uvedených v poskytnutých

Stránka 2 z 3

vysvětleních zadávací dokumentace a sterilizaci BETA zářením požadovanou dodavatelem
nepřipouští.
Dotaz č. 2
Vzhledem k mnoha dotazům k zadávací komunikaci a jejím změnám provedených odpověďmi
na ně, se zadávací dokumentace stala dosti nepřehlednou. Chceme zadavateli navrhnout a
požádat, aby vypracoval nové znění zadávací dokumentace na základě doplňujících informací
ze všech pěti vysvětlení tak, aby provedené změny byly srozumitelnější.
Znění odpovědi:
Centrální zadavatel Nemocnice Středočeského kraje, a.s. poskytl na základě žádosti dodavatelů
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, které uveřejnil v souladu
s příslušným ustanovením ZZVZ na svém profilu zadavatele.
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16.4.2020
a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 4.6.2020 obsahovalo pouze prodloužení lhůty
pro podání nabídek, a to vždy s podrobný odůvodněním.
Ve zbývajících Vysvětleních zadávací dokumentace:
▪ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 30.04.2020
▪ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 29.09.2020
▪ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 27.10.2020
centrální zadavatel poskytl odpovědi na dotazy dodavatelů s dodržením ustanovení § 99 odst.
1 a odst. 2 ZZVZ, ve kterých byly vysvětleny a doplněny požadované údaje k zadávací
dokumentaci veřejné zakázky.
Centrální zadavatel je názoru, že postupem v souladu s ustanovením § 99 odst. 1
„Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit
před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna
nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena
dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna“
srozumitelně a přehledně doplnil zadávací dokumentaci veřejné zakázky na základě
obdržených dotazů jednotlivých dodavatelů.
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