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1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele
Název

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO

00669806

ID datové schránky

pbvtj63

Adresa elektronického nástroje

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen
Mgr. Matěj Novák

Kontaktní osoba

Oddělení veřejných zakázek FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel. +420 377103533
novakma@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro stanovení sIgE a pro
imunohematologická vyšetření krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se rozumí
veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a ostatní přípravky a materiál sloužící k analýze
pacientských vzorků, včetně provedení kalibrací, interních kontrol kvality a nezbytné denní, týdenní a měsíční
údržby přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru a
příslušenství pro zpracování nabízených reagencií s odpovídajícím výkonem.

2.1. Klasifikace veřejné zakázky
Název komodity

CPV kód

Diagnostika

33694000-1

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu 6 let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků
ukončeného zadávacího řízení.
Celková přepokládaná hodnota veřejné zakázky činí 17 220 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena kvalifikovaným odhadem na základě průzkumu trhu
realizovanému před vyhlášením veřejné zakázky.

2.3. Rozdělení veřejné zakázky na části
Zakázka je rozdělena na 21 samostatných částí. Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky.
Účastníci mohou podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části. V dané části musí být
nabídka podána v plném rozsahu zadání, tj. musí obsahovat veškerý spotřební materiál nezbytný pro
provádění všech definovaných druhů vyšetření. Zadavatel si vyhrazuje právo hodnotit u dané nabídky pouze
kompletně nabídnuté části. Zakázka bude hodnocena po jednotlivých částech a může být rozdělena mezi více
účastníků.
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2.4. Podrobná specifikace veřejné zakázky
vyšetření

kód (název) alergenu

předpokládaný
počet vyšetření/rok

sIgE-Směs stromů

Olše, Bříza, Líska, Dub,
Vrba

370

část

1
sIgE-Stromy

sIgE-Směs pylů trav

2
sIgE-Trávy

sIgE-Směs plevelů

3
sIgE-Plevely

sIgE-Směs roztoči, prach
4
sIgE-Roztoči

5

sIgE-Směs plísní

předpokládaná cena za
rok/Kč bez DPH

Borovice
Bříza bradavičnatá
Buk
Cypřiš
Dub
Jasan
Javor
Lípa
Líska
Olše
Platan
Smrk
Topol
Vrba
Tomka, Jílek, Bojínek,
Žito, Medyněk

20
120
10
10
10
50
10
20
30
20
20
10
20
10

Bojínek luční
Kostřava
Lipnice
Pšenice setá
Srha
Žito seté
Pelyněk, Jitrocel, Merlík,
Zlatobýl, Kopřiva

100
10
20
10
10
20

Ambrosie trojklanná
Jitrocel
Kopřiva
Merlík
Pelyněk černobýl
Řepka olejka
Smetanka
Šťovík menší
Zlatobýl
Domácí prach, Derm.
farinae, Derm. pter., Šváb

30
10
20
10
110
30
20
20
10

Acarus siro
Derm. farinae
Derm. pteronyssinus
Penicilium not.,
Cladosporium herb.,
Aspergillus fum., Candida
alb., Alternaria ten.

10
430
580

110 000

280

150 000

Fakultní nemocnice Plzeň

80 000

380

60 000

250

60 000

230

email: fnplzen@fnplzen.cz

Edvarda Beneše 13, Plzeň 305 99

http://www.fnplzen.cz
Strana 3 (celkem 15)

Diagnostika pro stanovení sIgE a imunoanalytická vyšetření – ÚIA – 2022

Zadávací dokumentace

část

5

6

vyšetření

kód (název) alergenu

Alternaria tenuis
Aspergillus fumigatus
Candida albicans
sIgE-Plísně
Cladosporium herbarum
Mucor racemosus
Penicilium notatum
Ovoce: Pomeranč,
Jablko, Banán, Broskev
Ořechy: Arašídy,
sIgE-Směsi potravin (ovoce, Lískové, Para, Mandle,
ořechy, potr.screening)
Kokos
Potraviny: Bílek, Mléko,
Pšenice, Treska, Soja,
Arašídy
Banán
Brambor
Broskev
Celer
Cibule
Citron
Česnek
Drůbeží maso
Gluten
Hovězí maso
Hrách
Hroznové víno
Jablko
Jahody
Ječmen/slad
sIgE-Potraviny
Kešu
Kiwi
Kokos
Kreveta
Kukuřice
Lískový ořech
Losos
Makové semínko
Makrela
Mandarinka
Mandle
Med
Meloun
Mrkev
Okurka
Oves

Fakultní nemocnice Plzeň

předpokládaný
počet vyšetření/rok

předpokládaná cena za
rok/Kč bez DPH

250
410
250
300
70
170
60
50
220
20
20
10
10
10
20
10
20
60
20
10
10
30
20
10
30
20
20
30
10
40
10
10
10
10
30
20
10
20
10
20

140 000
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část

vyšetření

sIgE-Potraviny

6

7

8

9

sIgE-Směsi potravin (ryby,
zelenina, koření)

sIgE-Mléko, mléčné
výrobky, bílek

sIgE-Zvířecí alergeny

kód (název) alergenu

předpokládaný
počet vyšetření/rok

Petržel

10

Podzemnice olejná

70

Pomeranč

20

Pšenice

120

Rajče

40

Rýže

10

Sezam

10

Sleď

10

Soja

40

Špenát

20

Treska

20

Vepřové maso

10

Vlašský ořech

40

Zelená paprika

20

Zelí

10

Žito
Zelenina: Mrkev,
Brambory, Špenát,
Okurka

30
50

Zelenina: Rajče, Špenát,
Zelí, Paprika

50

Koření: Estragon,
Majoránka, Tymián,
Libeček

10

Koření: Kmín, Mušk.
květ, Hřebíček

10

Koření: Bazalka, Fenykl,
Zázvor, Anýz

20

Ryby: Treska, Platýz,
Sleď, Makrela

20

Alpha lactalbumin

120

Beta lactoglobulin

120

Kasein

130

Kravské mléko

170

Vaječný bílek

80

Andulka-peří

20

Holubí trus

10

Hovězí epitel

10

Husí peří

10

Kachní peří

10

Kočičí epitel

400

Koňská srst

30

Kozí epitel

10

Králík epitel

50

Fakultní nemocnice Plzeň

předpokládaná cena za
rok/Kč bez DPH

90 000

70 000

100 000
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část

vyšetření

9

sIgE-Zvířecí alergeny

10

sIgE-Profesní alergeny

11

sIgE-Hmyzí alergeny

12

sIgE-Léky

13

sIgE-Molekulární alergeny 1

kód (název) alergenu

předpokládaný
počet vyšetření/rok

Krysí epitel
Křeček epitel
Morče epitel
Myš epitel
Ovce epitel
Papoušek peří
Peří holubí
Peří kanára
Prasečí epitel
Psí od.epitel
Slepičí peří
Alfa amyláza
Bavlna
Formaldehyd
Hedvábí
Isokyanát HDI
Isokyanát MDI
Isokyanát TDI
Latex
Komár
Sršeň
Šváb
Včela
Vosa
Amoxyciloyl
Ampicilloyl
Chlorhexidine
Penicilloyl G
Penicilloyl V
Suxamethonium
API M1
ART V1
BET V1
BET V2
CAN F1
CCD
DER P1
DER P2
FEL D1
Ovalbumin
Ovomukoid
PRU P3
PRU P4
VES V5

10
20
40
10
10
20
10
10
10
420
20
10
10
20
10
40
40
40
90
10
20
10
230
220
40
40
50
70
70
10
180
10
60
40
10
70
40
40
10
80
70
10
20
180

Fakultní nemocnice Plzeň

předpokládaná cena za
rok/Kč bez DPH

50 000

70 000

60 000

100 000
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část

vyšetření

kód (název) alergenu

14

sIgE-Molekulární alergeny 2

ALT A1
ANA O3
ARA H1
ARA H2
ARA H3
ARA H6
ARA H8
ARA H9
ASP F1
CAN F5
COR A9
COR A14
GAD C1
GalAlpha
GLY M4
GLY M6
MAL D3
PHL P1
PHL P5B
POL D5
TRI A14
TRI A19
VES V1

15
16

sIgE-screen (atopie)
Tryptáza
Anti-tTrg IgA
Anti-tTrg IgG
ANCA-PR3
ANCA-MPO
ENA screen

17

ENA Typizace

18

sIgG4

19

ECP
Anti-Tg
Anti-TPO
Anti-CCP

20
21

Centromera B
Jo-1
La
Rnp
Ro
Scl
Sm
I1G4
I3G4
IgG4/API M1
IgG4/VES V5

Fakultní nemocnice Plzeň

předpokládaný
počet vyšetření/rok

předpokládaná cena za
rok/Kč bez DPH

10
10
30
30
30
20
10
30
10
10
20
20
10
20
100
10
10
30
30
10
20
20
170
430
740
3 400
100
500
500
3 200
100
160
160
160
160
160
160
100
100
100
100
1 200
600
600
2 400

170 000

70 000
320 000

820 000

40 000

140 000
60 000
110 000
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V nabídce musí být uveden veškerý spotřební materiál pro stanovení sIgE nebo pro imunoanalytické vyšetření
v každé samostatné části zakázky, a to v objemu odpovídajícímu následujícím předpokladům:
- vyšetření v částech 1-15 a 19-21 budou prováděna s frekvencí stanovení denně (52 týdnů x 5 dnů
= 260 dnů), kalibrace 12 x za rok, interní kontroly kvality 3 x týdně (52 týdnů x 3 = 156 kontrol za
rok)
- vyšetření v části 16 a 18 budou prováděna s frekvencí stanovení 1x týdně (52 x za rok), kalibrace
12x za rok, interní kontroly kvality každý běh (52 x za rok)
- vyšetření v části 17 budou prováděna s frekvencí:


stanovení Anti-tTrg IgA, 1x týdně (52 x za rok), kalibrace 12x za rok, interní kontroly kvality
každý běh (52x za rok);



stanovení anti-tTrg IgG, ANCA-PR3, ANCA-MPO, ENA screen a ENA typizace 2 x týdně
(104 x za rok), kalibrace 12x za rok, interní kontroly kvality každý běh (104 x za rok)

Nabízené produkty vč. přístroje musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC označeny značkou
shody CE. Dodavatel předloží platná prohlášení o shodě pro nabízené materiály i přístroje, vydaná dle
legislativy evropské či národní.
Zadavatel požaduje dostupnost bezpečnostních listů v českém jazyce dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném
znění.
Návody pro použití veškerého spotřebního materiálu musí být dodány v českém jazyce.
Jako součást dodávek diagnostik ke stanovení sIgE a imunoanalytická vyšetření požaduje zadavatel
bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru v konfiguraci uvedené dále, včetně bezplatného
zaškolení pracovníků obsluhy a poskytnutí příslušných návodů (v českém jazyce).
Zadavatel požaduje poskytnutí kompletního „know-how“ pro plné uvedení systému do rutinního provozu a
úhradu finančních nákladů nutných pro zajištění validace a verifikace celého procesu před uvedením do
rutinního provozu včetně připojení analyzátoru k laboratornímu informačnímu systému OpenLIMS STAPRO
pro obousměrný přenos dat.
Pokud se nepodaří proces automatizace v přiměřeném termínu (do 60 dnů od podpisu smlouvy) uspokojivě
zrealizovat nebo nebudou-li vyhovovat dosažené výsledky kontroly kvality legislativním kritériím, vyhrazuje si
zadavatel právo na odstoupení od smlouvy.
Součástí nabídky účastníka musí být návrh smlouvy o zápůjčce techniky, obsahující:
-

závazek prokazatelného provádění preventivních periodických bezpečnostně technických kontrol – BTK,
včetně zajištění metrologických náležitostí na náklady účastníka s nejméně roční frekvencí. Protokoly o
provedení BTK musí být předávány příslušnému organizačnímu celku zadavatele (OTZ)

-

závazek provádění pravidelných profylaktických kontrol a kapacitních zkoušek baterií UPS nejméně s
roční frekvencí.

-

závazek zajištění možnosti telefonické konzultace (pracovní dny 7-15:30 hod) v případě poruchy předmětu
zápůjčky a opětovného uvedení přístroje do provozu nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy.
Nebude-li oprava provedena v tomto časovém limitu, účastník zapůjčí zadavateli po dobu opravy jiný
přístroj.

V souvislosti se zajištěním servisních služeb poskytovaných vybraným účastníkem nepožaduje Zadavatel
zpracování dat (osobních údajů). V případě, že by v rámci zajištění servisních služeb muselo být zpracování
dat (osobních údajů) provedeno, je vybraný účastník povinen na tuto skutečnost Zadavatele upozornit a uzavřít
bez zbytečného odkladu zpracovatelskou smlouvu. Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů je uveden
v aktuální verzi na oficiálních webových stránkách Zadavatele, konkrétně pod odkazem
https://www.fnplzen.cz/zpracovatelska_smlouva.
Požadavky zadavatele na analyzátor – technologie a vybavení
-

analyzátor pro imunochemickou analýzu pracující v režimu „random access“ pro heterogenní
imunoanalýzu s citlivou detekční luminiscenční technologií, zpracovávající souběžně sIgE a ostatní
imunoanalytická vyšetření
použitelnost primárních a sekundárních zkumavek i zkumavek pro malý objem
univerzální čtečka čárových kódů (identifikace vzorků a reagencií čárovým kódem)
výkon analyzátoru musí odpovídat množství stanovovaných metod
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email: fnplzen@fnplzen.cz

Edvarda Beneše 13, Plzeň 305 99

http://www.fnplzen.cz
Strana 8 (celkem 15)

Diagnostika pro stanovení sIgE a imunoanalytická vyšetření – ÚIA – 2022

Zadávací dokumentace

-

analýzy musí být proveditelné v běžném laboratorním prostředí
potřebné příslušenství (systémové nádobky, vzorkové stojánky atd.) musí být součástí dodávky
analyzátoru
v rámci instalace musí být zprovozněna obousměrná komunikace analyzátoru s laboratorním
informačním systémem OpenLIMS STAPRO
řídící PC může být zabudovaný či externí, s minimálně 19“ LCD displejem
ochrana uložených dat (součástí přístroje UPS)
zákaznická podpora (český hot-line)
bezplatné zajištění licencí, tiskárny (tiskáren) a dalšího hardwarového vybavení, pokud je nezbytné
pro provoz nabízeného zařízení

2.5. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští možnost podání variantní nabídky.

3. Kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky dle § 73 odst. 1 až 3 zákona
a) prokázáním základní způsobilosti dle § 74 zákona,
b) prokázáním profesní způsobilosti dle § 77 zákona,
c) prokázáním technické kvalifikace dle § 79 zákona.
Zadavatel může dodavatele, který neprokáže splnění kvalifikačních kritérií, ze zadávacího řízení vyloučit.

3.1. Základní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 zákona ve vztahu k České republice dle
§ 75 odst. 1 zákona předložením:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a);
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b);
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b);
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c);
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d);
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

3.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu,
že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Zadavatel požaduje minimálně
živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb nebo velkoobchod a
maloobchod (či jiné obdobné, opravňující dodavatele k prodeji zboží).

3.3. Technická kvalifikace
V souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace předložením
seznamu min. 2 významných souhrnných dodávek reagencií, které jsou předmětem veřejné zakázky, případně
jiného druhu reagencií pro analýzu biologického materiálu, realizovaných v průběhu posledních 36 měsíců
před zahájením zadávacího řízení v hodnotě každé dodávky min. 1 mil. Kč bez DPH.
Významnou dodávkou se pro účely prokázání technické způsobilosti rozumí:
- souhrnná dodávka reagencií, které jsou předmětem veřejné zakázky, případně jiného druhu reagencií pro
analýzu biologického materiálu (v celkové hodnotě nejméně 1 mil Kč bez DPH) nebo
- dodávka přístrojového, nejlépe druhově, typově a modelově shodného, vybavení, popř. vybavení
s obdobným určením a použitím (v hodnotě nejméně 1 mil. Kč bez DPH).
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Technickou kvalifikaci lze prokázat souhrnně za všechny části, do kterých dodavatel podává nabídku
předložením jednoho seznamu významných zakázek, který splňuje podmínky uvedené výše (pro potřeby
prokázání technické kvalifikace není třeba předkládat seznam významných zakázek jednotlivě pro každou část
zvlášť, požadavky na hodnotu referenčních zakázek se nesčítají, ale jsou souhrnné pro celou veřejnou
zakázku bez ohledu na počet částí, do kterých dodavatel podává nabídku).
Požadavek je stanoven v minimální výši, ze které lze dovodit prokázání základní schopnosti dodavatele
realizovat pravidelné dodávky, a jako takový je odůvodněn možnými významnými komplikacemi
(organizačními a zdravotními) při narušení plynulosti zásobování zdravotnických pracovišť.
Seznam významných dodávek bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením identifikace
odběratele, konkrétních souhrnných dodávek, vč. popisu jejich předmětu, výše peněžního plnění a
termínu/období jejich realizace.

3.4. Doklady k prokázání kvalifikace
Doklady k prokázání splnění kvalifikace předkládá dodavatel v nabídce v originálu, ověřené kopii nebo prosté
kopii (zadavatel vylučuje možnost nahradit doklady čestným prohlášením dle § 86 odst. 2 zákona). Dodavatel
může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87
zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona nebo platným certifikátem
vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona v rozsahu
uvedeném na certifikátu.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. To platí i pro doklady, které byly
v nabídce nahrazeny jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky, nebo certifikátem vydaným
v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.

4. Hodnocení nabídek
4.1. Hodnotící kritéria
Nabídka bude hodnocena po jednotlivých částech. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku po
jednotlivých částech mezi více dodavatelů.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky podle ustanovení § 114 odst. 2 zákona je nejnižší nabídková cena.
Předmětem hodnocení je cena za celkový předpokládaný roční objem v části (celkové provozní náklady
v části za rok) vč. DPH (dle Přílohy č. 1 – Vzorová tabulka pro doplnění nabídkových cen).

4.2. Elektronická aukce
Základní informace k elektronické aukci
Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci
eAukce bude využito eAukčního systému TENDERBOX. Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
V souladu s § 121 odst. 2 zákona 134/2016 Sb. (dále „Zákona“), budou k účasti v eAukci a k podání nových
aukčních hodnot vyzváni ti účastníci zadávacího řízení, kteří nebyli dle § 121 odst. 1, písm. b) vyloučeni, a to
zasláním Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen Výzvy).
Výzva bude doručena do elektronické schránky účastníka v systému TENDERBOX, v systému je pak k úkonu
odeslání Výzvy připojeno elektronické časové razítko. Součástí Výzvy budou dle § 120 odst. 4, písm. c)
Zákona informace, které budou účastníkovi poskytnuty v průběhu eAukce. V souladu s § 120 odst. 4, písm. d
až f) pak zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při eAukci a podmínek k podávání nových
aukčních hodnot a dále informace týkající se použitého elektronického nástroje. Postup v eAukci se bude
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odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho časový průběh bude popsán ve Výzvě a jednotlivá kola
eAukce budou charakterizovaná následujícím:
Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona je Kontrolní kolo určeno administrátorovi zadavatele
k nastavení výchozího stavu eAukce. Administrátor vloží do eAukční síně aukční hodnoty nevyloučených
účastníků zadávacího řízení tak, aby tyto odpovídaly jejich nabídkám dle hodnocení. Účastníkům eAukce je
umožněno do eAukční síně pouze nahlížet, nemohou však provádět žádné změny. Účastníkům se
v Kontrolním kole zobrazují pouze jejich vlastní aukční hodnoty.
Aukční kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona budou účastníci vyzváni ke změně svých aukčních hodnot a
účastníkům budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 Zákona. Změny aukčních hodnot je oprávněn
provádět pouze účastník, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv zasahovat. Elektronická
aukce bude obsahovat jediné Aukční kolo, které bude ukončeno v souladu s § 121 odst. 8, písm. b) zákona
v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek. Délka Aukčního kola
bude nastavena na pevně stanovený čas 30 minut s možností jeho prodlužování dle následujících parametrů.
Pokud v posledních 2 minutách stanovené doby dojde v eAukční síni k takové změně aukční hodnoty, která
způsobí změnu aktuálního pořadí nabídek, bude trvání eAukce prodlouženo o další 2 minuty a to počínaje
okamžikem provedené změny. Tímto způsobem bude trvání eAukce prodlužováno až do doby, kdy v
posledních 2 minutách běhu Aukčního kola nedojde ke změně aktuálního pořadí nabídek. Zadavatel
upozorňuje, že systém neumožní dorovnat nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (tj. nelze dorovnat
nabídku účastníka na aktuálně 1. pořadí). Účastník bude o dosažení této skutečnosti informován.
Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí dorovnání celkové
nabídky účastníka na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené změny aukční
hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná nabídka, která by vzhledem ke své celkové
nabídkové ceně měla být zařazena na shodné pořadí s již existující nabídkou, bude v systému zařazena na
horší pořadí než nabídka podaná dříve.
Aukční hodnotou se pro účely této aukce rozumí nabídková cena za celkový předpokládaný roční objem
(celkové provozní náklady za rok) vč. DPH.
V eAukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 0,01 %, údaje
k minimálnímu rozdílu se vztahují ke stávající hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj.
porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného účastníka).
V eAukci bude stanoven maximální rozdíl cenových podání ve výši 50 %, údaje k maximálnímu rozdílu se
vztahují k nejnižší možné hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s aktuální
nejnižší možnou hodnotou této položky u všech účastníků).
Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace o nejlepších aukčních hodnotách a dále
aktuální pořadí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
Pro účast v eAukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat eAukční systém, přístup do eAukční
síně je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. V případě vzniku objektivních technických potíží
na straně zadavatele, případně poskytovatele systému, bude zadavatel eAukci opakovat. Zadavatel si rovněž
vyhrazuje právo opakovat e-aukci v případě, že po jejím ukončení odstoupí první účastník v pořadí ze
zadávacího řízení.
Technické nároky eAukčního systému TENDERBOX
Následující údaje se týkají počítače, ze kterého se bude účastník vzdáleným přístupem přes veřejnou datovou
síť Internet (dále jen „Internet“) do eAukce přihlašovat. Počítač účastníka musí mít funkční připojení k síti
Internet a v době přihlášení musí být toto připojení k Internetu aktivní. Pro bezproblémovou účast v eAukci
musí být v počítači nainstalován jeden z následujících prohlížečů:
- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge
Pro správné fungování systému TENDERBOX doporučujeme mít nainstalovanou aktuální verzi prohlížeče.
Funkcionalita elektronického podpisu pak vyžaduje, aby v počítači byly instalovány příslušné systémové
doplňky. Test komponenty elektronického podpisu je k dispozici na internetové adrese:
https://fnplzen.proebiz.com/vstup/test.php
Účastník si na této adrese ověří připravenost svého počítače pro práci s elektronickým podpisem a v případě
potřeby si může tyto doplňky také stáhnout a nainstalovat.
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Účastník musí vlastnit platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (dále jen „elektronický
podpis“), který splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné
legislativy České republiky. Elektronické podpisy vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb v jednotlivých
členských státech EU.
Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v eAukci (dále jen
„odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení a email. K dané eAukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více
odpovědných osob bude do dané eAukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. Při
zavedení odpovědné osoby do systému TENDERBOX bude k účtu této osoby (tj. k údajům jméno, příjmení a
e-mail) vytvořena elektronická schránka účastníka, která bude sloužit pro doručování Výzev k účasti
v elektronických aukcích, pro práci s Přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu do eAukční síně. O
vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyrozuměna Aktivačním e-mailem administrátora.
Odpovědná osoba si podle pokynů v Aktivačním e-mailu zvolí své přístupové údaje, elektronickou schránku
aktivuje a po aktivaci již bude mít obsah této schránky pod svou výlučnou kontrolou. Veškeré údaje
v elektronické schránce se týkají výlučně jen daného zadavatele. V případě ztráty přístupových údajů
k elektronické schránce kontaktuje odpovědná osoba administrátora eAukce s požadavkem na zaslání nového
Aktivačního e-mailu a poté si volbou nových přístupových údajů schránku reaktivuje. Zadavatel uvádí, že
v případě, že k účtu odpovědné osoby již elektronická schránka existuje a že tato schránka již byla aktivována,
pak administrátor Aktivační e-mail obvykle neodesílá. O doručení Výzvy k účasti v elektronické aukci (resp. o
jejím zpřístupnění v elektronické schránce) bude odpovědná osoba vyrozuměna Notifikačním e-mailem
administrátora.
Informace zadavatele poskytnuté v souladu s § 36, odst. 4 Zákona
Podmínky elektronické aukce byly zpracovány společnosti PROEBIZ s.r.o, Masarykovo nám. 52/33, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava.
Zadavatel stanovil kritéria hodnocení včetně stanovení vah, dále pak konkrétní hodnoty týkající se délky
Aukčního kola, doby jeho prodlužování, minimálního a maximálního rozdílu při podání změn aukčních hodnot
a dále informace, které se účastníkovi zobrazí v Aukčním kole.

5. Obchodní podmínky
5.1. Vzorové smlouvy
Obchodní podmínky stanovil zadavatel formou závazných textů návrhů smluv souvisejících s plněním veřejné
zakázky, které jsou Přílohou č. 2 a Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Obchodní podmínky zadavatele jsou závazné a dodavatel je povinen akceptovat je v plném rozsahu.
Úprava vzoru smlouvy v neprospěch zadavatele je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení.
Nabídka bude obsahovat návrhy smluv podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka, doplněné o
informace a přílohy, u nichž se doplnění předpokládá.

5.2. Odůvodnění stanovených obchodních podmínek
Účelem stanovených dodacích podmínek je snížení rizika finanční ztráty zadavatele (kupujícího) vzniklé
následkem znemožnění plného využití spotřebního materiálu v případě nedostatečně dlouhé doby jeho
použitelnosti a snížení zdravotního rizika vyplývajícího z případné nedostupnosti nezbytného spotřebního
materiálu.
Celkový objem odebraného spotřebního materiálu je stanoven jako orientační z důvodu jeho možného
ovlivnění faktory vymykajícími se vlivu zadavatele (kupujícího), jako např. počet zpracovávaných vzorků.
Smluvní sankce jsou stanoveny přiměřeně pro obě smluvní strany, s ohledem na riziko finanční ztráty
dodavatele (prodávajícího) spojené s prodlením s úhradou faktury ze strany zadavatele (kupujícího) a riziko
nepříznivých důsledků narušení plynulosti dodávek pro zadavatele (kupujícího).
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Podmínky pro změnu kupní ceny jsou stanoveny přiměřeně k okolnostem popsaným v kupní smlouvě,
s ohledem na potenciální riziko finanční ztráty jedné ze smluvních stran bez možnosti takové ztrátě účinným
opatřením předejít.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena na 15.2.2022, 9.00 hod.
Adresa pro podání nabídek: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/489539
Nabídky se podávají písemně výhradně elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena,
na adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“),
kontakty na uživatelskou podporu a technické požadavky pro použití systému Tender arena a podání nabídek.
Podáním nabídky se rozumí elektronické podání prostřednictvím k tomu určené funkcionality systému, při
které dochází k šifrovanému nahrání nabídky do elektronického nástroje, nabídku není možné podat pouhým
odesláním zprávy přes elektronický nástroj.
Nabídka se podává pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Zadavatel upozorňuje, že pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje musí být dodavatel
v tomto elektronickém nástroji registrován.
Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek, nebo podané jiným než uvedeným způsobem, nebudou
považovány za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

7. Podmínky pro otevírání nabídek
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání
nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

8. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá elektronicky. Upřednostňována je
komunikace prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.
Nabídka účastníka a veškerá komunikace účastníka se zadavatelem musí být v jazyce českém. Doklady
předkládané v jiném než českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu. To se netýká dokladů ve
slovenském jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě pochybnosti o správnosti překladu vyžádat si
předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka.

9. Zpracování nabídky
9.1. Závazný způsob zpracování nabídky
Nabídka musí být podána elektronicky a v českém jazyce.
Nabídka se podává pro každou část veřejné zakázky samostatně (účastník může zpracovat jednu nabídku
společnou pro více částí, ale v systému elektronického nástroje musí takovou nabídku vložit do každé části
veřejné zakázky).
Nabídka musí být kvalitním způsobem zpracována tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nesmí obsahovat
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Dodavatel použije pro podání nabídky pouze obecně používané formáty: formáty souborů podporované sadou
Microsoft Office nebo Open Office, pdf, PDF/A, xml, jpg/jpeg, png, nebo jiný, oborově obvyklý formát s
podporovaným a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu.
Zadavatel požaduje zpracování nabídky formou tabulky, která je obsahem Přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace (Vzorová tabulka pro doplnění nabídkových cen).
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady související s plněním předmětu veřejné zakázky dle
bodu 2. této výzvy.
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Cenu spotřebního materiálu zadavatel požaduje kalkulovat pro jednotlivé položky, a to v tuzemské měně bez
i vč. DPH, s ohledem na předpokládané roční odebírané množství (případné množstevní slevy či rabaty musí
být zohledněny přímo v nabídkové ceně).
Ceny musí být v nabídce uvedeny se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
Hodnota celkového ročního objemu jednotlivých položek odpovídá násobku uvedené ceny za soupravu
(balení) vč. DPH a předpokládaného ročního množství souprav (balení) za danou položku.
Pro kalkulaci nabídek v jednotlivých položkách nemusí účastník jako jednotku ceny materiálu použít výhradně
cenu za kompletní balení, tj. může např. kalkulovat s náklady na nejmenší jednotku formy materiálu (jeden
set, ampule apod.), popř. mililitr u nedělených roztoků a podobně. S ohledem na předpokládaný počet
vyšetření však musí být respektována reálná možnost spotřeby materiálu v rámci doby jeho použitelnosti.
Např. nabízí-li účastník balení obsahující reagencie pro 100 vyšetření v části, kde předpokládaný roční počet
vyšetření je 40, může pro kalkulaci ročních nákladů použít 4 desetiny ceny za balení pouze za předpokladu,
že v době dodání garantuje exspirační lhůtu balení nejméně následujících 30 měsíců. V opačném případě
musí účastník zahrnout do ceny i tu část balení, které v rámci doby použitelnosti nemůže být skutečně beze
zbytku využita. Tato podmínka platí pro veškerý nabízený spotřební materiál.
Účastník je povinen uvést v tabulce pro doplnění nabídkových cen (Příloha č. 1 zadávací dokumentace)
seznam veškerého spotřebního materiálu potřebného pro zajištění funkčnosti přístroje, vč. jeho odhadované
spotřeby. Účastník se zároveň musí písemně zavázat, že pokud se během zkušebního ověřovacího provozu
prokáže vyšší spotřeba v reálném provozu, než účastník deklaroval, sníží prodejní ceny příslušného
spotřebního materiálu tak, aby celkové roční náklady na udržení provozu přístroje odpovídaly celkové roční
nabídkové ceně.

9.2. Obsah nabídky
Nabídka dodavatele musí obsahovat následující části:

1. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje dodavatele (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ) a jméno a emailovou adresu kontaktní osoby dodavatele dle Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doklady prokazující splnění podmínek kvalifikace dle bodu 3. této zadávací dokumentace
Návrh kupní smlouvy dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, podepsané oprávněnou osobou
Návrh výpůjční smlouvy dle Přílohy č. 3 této zadávací dokumentace, podepsaný oprávněnou osobou
Cenovou nabídku v tabulce dle Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace
Prohlášení o shodě
Popis materiálů a přístrojů vč. obrazové dokumentace

10. Doplňující informace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, za dodržení ustanovení § 99
zákona. V této souvislosti zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že v zájmu úplného a správného
zpracování nabídky je nutné sledovat Profil zadavatele, na kterém mohou být před termínem pro podání
nabídek úpravy zadávacích podmínek nebo dodatečné informace k zadávacím podmínkám zveřejněny
(odkaz: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen).
V případě společné účasti dodavatelů požaduje zadavatel předložení dokladů, určujících, jaké bude rozdělení
odpovědnosti za plnění veřejné zakázky jednotlivých dodavatelů podávajících společnou nabídku. Takovým
dokladem bude zejména smlouva mezi takovými dodavateli, nebo prohlášení všech jednotlivých dodavatelů
podávajících společnou nabídku.
Podáním nabídky bere účastník zadávacího řízení na vědomí, že Zadavatel je osobou povinnou dle zákona
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů a plní povinnosti vyhlášky č.
82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních
opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.
Na základě shora uvedeného je účastník zadávacího řízení před podáním své nabídky povinen seznámit se
rovněž s Pravidly chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací a v případě přidělení veřejné zakázky
se těmito pravidly při plnění zakázky řídit. Pravidla chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací jsou
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v aktuální verzi k dispozici na oficiálních webových stránkách zadavatele (www.fnplzen.cz), konkrétně pod
odkazem https://www.fnplzen.cz/pravidla_dodavatele.
Zadavatel upozorňuje, že v případě potřeby vzdáleného přístupu k informačním a komunikačním systémům,
zdravotnickým prostředkům a informacím Zadavatele, bude toto možné pouze na základě předchozího
uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu prostřednictvím technického řešení Zadavatele. Vzor smlouvy o
vzdáleném přístupu je uveden v aktuální verzi na oficiálních webových stránkách zadavatele, konkrétně pod
odkazem https://www.fnplzen.cz/smlouva_vzdaleny_pristup.
Zadavatel vyžaduje po vybraném dodavateli, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování
veškerých relevantních právních předpisů České republiky s důrazem na dodržování pracovně-právních
předpisů (zejména regulace odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, délky odpočinku a
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a z nich vyplývajících povinností, a to pro všechny osoby,
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen
zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude vybraný dodavatel povinen zajistit srovnatelnou
úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy (smluv) a řádné a včasné uhrazení
svých finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ve smyslu § 122 odst. 5 zákona požadovat před podpisem smlouvy od vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo předložení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a dokladů, z
nichž vyplývá vztah všech takových osob k dodavateli (těmito doklady jsou zejména výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu
na zisku aj.). Nesplnění těchto podmínek je důvodem k vyloučení dle § 122 odst. 7 zákona.

11. Přílohy
Příloha č. 1 - Vzorová tabulka pro doplnění nabídkových cen
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva na dodávku spotřebního materiálu
Příloha č. 3 - Vzorová výpůjční smlouva na přístrojové vybavení
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
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