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. 7
Centrální zadavatel Nemocnice Středočeského kraje a.s., se sídlem Zborovská 81/11,
150 00 Praha – Smíchov obdržel dne 12. 11. 2020 žádost o prodloužení lhůty pro podání
nabídek k nadlimitní veřejné zakázce s názvem

„Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“
Znění žádosti:
Žadatel je dodavatelem kloubních náhrady do řady jiných nemocnic, a proto má zájem se
účastnit předmětné veřejné zakázky a podat nabídku.
S ohledem na současnou situaci vyvolanou epidemií COVID-19, vládou vyhlášený nouzový
stav a přijatá nařízení a omezení je bohužel provoz žadatele podobně jako u jiných dodavatelů,
a to nejen ze stejného oboru, omezen a řada zaměstnanců je mimo své pracoviště (např. z
důvodu péče o děti, jejichž školy jsou prozatím uzavřeny, nebo z důvodu onemocnění či
karantény). Žadatel si je vědom skutečnosti, že zadávací řízení již určitou dobu trvá a lhůta pro
podání nabídek byla zadavatelem prodloužena (naposledy do 19.11.2020 do 13:00 hodin),
nicméně k tomu došlo v návaznosti na zadavatelem poskytnutá vysvětlení zadávací
dokumentace, která si prodloužení lhůty objektivně vyžádala. Žadatel si dovoluje zadavatele
požádat o přiměřené prodloužení lhůty, aby mohli jeho zaměstnanci v návaznosti na poskytnuté
vysvětlení zadávací dokumentace zpracovat a podat nabídku.
Vzhledem k tomu, že vláda deklarovala postupné rozvolnění omezení (od 18.11. by měly
nastoupit do škol děti 1. a 2. ročníků), lze očekávat, že dojde k návratu zaměstnanců na
pracoviště, a tedy i k normalizaci situace u dodavatelů. Žadatel si proto dovoluje zadavatele
zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek alespoň do oficiálního ukončení
nouzového stavu minimálně však do 19.12.2020 do 13:00. Předem Vám velice děkujeme za
kladné vyřízení naší žádosti.
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K předloženému dotazu – žádosti Vám sdělujeme:
Požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace /doručená žádost o prodloužení lhůty pro
podání nabídek/ k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dodávka kloubních náhrad –
centralizované zadávání“ byl centrálnímu zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje
TENDER ARENA doručen dne 12. 11. 2020.
Vzhledem k termínu pro podání nabídek, zveřejněném na profilu zadavatele a ve Věstníku
veřejných zakázek dne 19. 11. 2020, nebyla Vaše žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací
dokumentace doručena včas, dle termínů stanovených v ustanovení § 98 ZZVZ.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout,
pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím
lhůt pro podání nabídek. I přes tuto skutečnost centrální zadavatel, v souladu s ustanovením
§ 98 odst. 3 ZZVZ, se rozhodl požadované vysvětlení (odpověď na žádost) poskytnout.

Centrální zadavatel shrnuje do současné doby provedené úpravy prodloužení lhůty pro
podání nabídek:
Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem
zakázky Z2020-009613 dne 20.03.2020 s termínem pro podání nabídek do 23.04.2020 do 13:00
hodin.
1. Poskytnuté Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16.4.2020 týkající se
námitky stěžovatele.
Stěžovatel se ve své námitce domáhal, 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 vztahovalo i na personální
a firemní opatření a omezení provozu na pracovištích jednotlivých firem. Z tohoto důvodu
centrální zadavatel rozhodl námitce vyhovět.
Centrální zadavatel upravil znění čl. 14. 3. zadávací dokumentace Lhůta a místo pro podání
nabídek, otevírání nabídek.
Lhůtu pro podání nabídek centrální zadavatel prodloužil do 30. 6. 2020 do 13:00 hodin.
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2. Poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 30.04.2020
V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 nebyl termín pro podání nabídek upravován.

3. Poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 04.06.2020
Centrální zadavatel z vlastního podnětu Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 ze dne
4.6.2020 prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 30. 10. 2020 do 13:00 hodin.

4. Poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 29.09.2020
Centrální zadavatel byl názoru, že provedená úprava podmínek zadávací dokumentace může
rozšířit možný okruh účastníků zadávacího řízení. Z tohoto důvodu centrální zadavatel,
v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ, prodlužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny
činila celou původní délku, tj. do 5.11.2020 do 13:00 hodin.

5. Poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 27.10.2020
Centrální zadavatel, na základě poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace, v souladu
s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ a § 99 odst. 2 ZZVZ, prodlužil lhůtu pro podání nabídek
do 19. 11. 2020 do 13:00 hodin.

6. Poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 10.11.2020
V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 nebyla lhůta pro podání nabídek prodloužena.

Závěr:
Centrální zadavatel zahájil zadávací řízení odesláním formuláře Oznámení o zahájení
zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 18.03.2020. Zadávací řízení bylo
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek a v TEDu dne 20.03.2020. Celková lhůta
k aktuálnímu datu pro podání nabídek bez jednoho dne tak činí celkem 8 měsíců.
I přes nepříznivou v době vypsání zadávacího řízení nepředvídatelnou epidemickou situaci,
která probíhá i v současné době, je velmi nutné zajistit připravenosti Oblastních nemocnic
Středočeského kraje na provoz po spuštění plánované operativy a to tím, že centrální zadavatel
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prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zajistí fungování konsignačních skladů na základě
výsledku zadávacího řízení.
Z tohoto důvodu centrální zadavatel trvá na lhůtě pro podání nabídek do 19. 11. 2020 do 13:00
hodin.

podepsal
JUDr. Alice Digitálně
JUDr. Alice Opočenská
2020.11.13
Opočenská Datum:
08:46:14 +01'00'

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