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. 8
Centrální zadavatel, kterým je Nemocnice Středočeského kraje a.s., se sídlem Zborovská
81/11, 150 00 Praha – Smíchov, IČO: 07992106 (dále jen „zadavatel“), obdržel dne
13. 11. 2020 námitky proti postupu centrálního zadavatele v zadávacím řízení s názvem
„Dodávky kloubních náhrad – centralizované zadávání“.
Porušení ZZVZ bylo stěžovatelem spatřováno v tom, že:
▪

zadavatel porušil svou zákonnou povinnost dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „zadavatel“), když
zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace na žádost stěžovatele (zaslané
zadavateli dne 9. 4. 2020) v zákonem stanovené lhůtě a poté, co vysvětlení s
výrazným zpožděním uveřejnil (dne 29. 9. 2020), neprodloužil lhůtu pro podání
nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

Stěžovatel se ve své námitce domáhal
S ohledem na uvedené stěžovatel navrhoval, aby zadavatel:
-

-

prodloužil lhůtu pro podání nabídek, jak mu ukládá ust. § 98 odst. 4 zákona, tj. aby
prodloužil lhůtu pro podání nabídek o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od
doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3
pracovní dny, které má zadavatel ze zákona na poskytnutí vysvětlení,
prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 11. 3. 2021 do 13:00 hodin.
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Závěr:
Námitky stěžovatele centrální zadavatel nepovažoval v celém rozsahu za důvodné, ale
z důvodu právní jistoty rozhodl námitkám stěžovatele vyhověl.
Centrální zadavatel došel k závěru, že poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace
uveřejněná na profilu centrálního zadavatele byla vypracovaná a uveřejněná v maximálním
možném přesném zněním vyplývajícím ze situace vyvolanou koronavirovou epidemií v České
republice, za které odpovědní pracovníci Oblastních nemocnic Středočeského kraje, vzhledem
ke vzniklé mimořádné situaci reagovali na znění dotazů až 29.09.2020.

Centrální zadavatel, v souladu s ustanovením § 49 ZZVZ učinil nezbytné a přiměřené
opatření k nápravě tím, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 3. 2021 do 13:00
hodin.
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