ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
nadlimitní VZ na dodávky, zadávaná podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Druh zadávacího řízení:

Otevřené

Název veřejné zakázky:

Preventivní systémy embolizace CNS

Ev. č. zadavatele: 69/VZ/2022-OVZ
1.

Identifikace zadavatele

Název veřejné
zakázky:

Preventivní systémy embolizace CNS
Zadavatel

Název:

Nemocnice Na Homolce

Adresa sídla / místa
podnikání:

Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

IČO/DIČ:

00023884/CZ00023884

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel nemocnice

Profil zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomol
ka

Obecná elektronická
adresa:

http://www.homolka.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou všeobecně známé.
Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými
v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních
norem, zejména ZZVZ.
Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou konkrétně upraveny v této zadávací
dokumentaci, jsou dány ustanoveními ZZVZ. Podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku
(dále také jen „VZ“) přijímá účastník plně a bez výhrad její podmínky.
2.
2.1

Účel, předmět a klasifikace VZ, předpokládaná hodnota VZ
Účel VZ

Účelem této VZ je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl.
ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky embolizačních systémů
(dále také jen „dohoda“), a k uzavření smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu.
Rámcovou dohodou v tomto zadávacím řízení je myšlena písemná smlouva v dále
uvedených parametrech, která bude upravovat podmínky jednotlivých dílčích dodávek po
dobu platnosti rámcové dohody, zejména pokud jde o cenu a množství.
Zadavatel bude využívat předmět plnění VZ pro elektivní a emergenční aplikace, proto
požaduje od dodavatele konsignační sklad na svém pracovišti, prostřednictvím něhož bude
dodavatel rovněž dodávat zboží, které bude předmětem uzavřené smlouvy. Závazné
obchodní podmínky konsignace jsou uvedeny v příloze č. 6 ZD (Smlouvě o zřízení a
provozu konsignačního skladu).
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2.2

Vymezení předmětu plnění

I.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek
embolizačních systémů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové
dohody ode dne nabytí její účinnosti. Předmět plnění je podrobně specifikován
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

II.

Zadavatel závazně stanovuje údaje o požadovaném předmětu zakázky v příloze č.
2 této zadávací dokumentace. V této příloze zadavatel dále uvádí požadavky na
jednotlivé položky rámcové dohody a další podmínky vztahující se k těmto
položkám. Účastník musí splnit každou požadovanou technickou specifikaci každé
položky VZ. Pro nesplnění technických specifikací bude účastník ze zadávacího řízení
vyloučen. Příloha č. 2 bude rovněž přílohou rámcové dohody na plnění a stanoví
předpokládaný objem dodávek jednotlivých položek po dobu trvání rámcové
dohody.

III.

Předpokládaný objem dodávek je stanoven jako kvalifikovaný odhad na dobu trvání
rámcové dohody, který vychází ze statistiky stávajícího odběru. Skutečně odebraný
objem se bude odvíjet od reálné potřeby zadavatele, tedy zadavatel si vyhrazuje
právo odebrat i menší množství podle své aktuální potřeby bez penalizace či jiného
postihu ze strany dodavatele. Podstatná je proto garantovaná cena položky.

IV.

Předmětem plnění této veřejné zakázky bude také uložení zdravotnických
prostředků v konsignačním skladu provozovaném konsignantem za účelem
možnosti realizace koupě tohoto zboží a jeho okamžitého odběru konsignatářem.

V.

Smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem se bude řídit rámcovou dohodou a
smlouvou o zřízení a provozu KS, které budou uzavřeny s vybraným dodavatelem.

VI.

Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda a smlouva o
zřízení a provozu konsignačního skladu, a to po prokázání splnění všech podmínek,
které zadavatel požaduje. Pokud se dodavatel stane vybraným dodavatelem ve více
částech VZ současně, bude s ním uzavřena jedna rámcová dohoda a jedna smlouva
o zřízení a provozu konsignačního skladu vztahující se na všechny části, kde se stal
vybraným dodavatelem

VII.

Předmět plnění musí splňovat veškeré podmínky pro uvedení na trh v České
republice obsažené v příslušných právních předpisech.

VIII.

Jakost, úprava balení a označení dodávaného zboží musí odpovídat platným
právním předpisům. Účastník se zavazuje dodávat zboží, jehož doba použitelnosti
bude v okamžiku dodání činit nejméně 75 % celkové doby použitelnosti. Dodavatel
může dodat zboží s kratší dobou použitelnosti jen po předchozím písemném
souhlasu zadavatele. Dále se dodavatel zavazuje dodávat zboží, které nemá závady
v jakosti ani porušený obal. Záruční doba zboží končí posledním dnem exspirační
doby, nebo v okamžiku určeném v rámcové dohodě.

IX.

Zadavatel v průběhu trvání dohody nevylučuje možnost záměny za dodávky jiné
položky předmětu plnění, pokud není již objektivně možné zajistit její dodávky
uvedené v nabídce dodavatele a zároveň:
a) se jedná o typ, položku shodné či vyšší kvality než dodávaný typ a svými
parametry splňuje minimální požadavky zadavatele stanovené v této
zadávací dokumentaci; a
b) zadavatel s takovou dodávkou souhlasí;
c) nedojde k navýšení vysoutěžené ceny a
d) k záměně může dojít vždy výhradně na základě písemné dohody smluvních
stran - změny rámcové dohody.

X.

Zadavatel rozdělil v souladu s ust. § 35 ZZVZ předmět plnění VZ na 2 části:
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Část

Název části

1

Embolické protekční zařízení pro 3
odstupy aorty

2

Embolické protekční zařízení duální

XI.

Nabídka pro každou část musí být podána zcela samostatně, to znamená, že
všechny zákonem a zadavatelem požadované dokumenty předloží účastník do
každé části VZ samostatně. Nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky budou
posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné
zakázky.

XII.

Zadavatel umožňuje v souladu s ust. § 101 odst. 2 ZZVZ podat nabídku v libovolné
kombinaci, a to na všechny části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné
zakázky. Součástí plnění je zajištění všech činností, které s poskytováním
požadovaných dodávek souvisí.

XIII.

Zadavatel požaduje, aby nabízený přípravek měl stanovenou úhradu ze zdravotního
pojištění, a aby nabídková cena s DPH byla nižší nebo rovna stanovené úhradě. V
případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke změně maximální úhrady
přípravku ve smyslu snížení úhrady dodávaného zboží a jednotková cena za balení
dle uzavřené rámcové dohody bude vyšší než nově stanovená úhrada, dodavatel
tuto jednotkovou cenu sníží na nově stanovenou úhradu. V opačném případě si
zadavatel vyhrazuje právo odstoupit od rámcové dohody. Výše uvedené neplatí pro
část 2 VZ.

2.3

Klasifikace předmětu VZ – CPV

3.

Kód CPV

Název plnění

33141200-2

Katétry

Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je v plném rozsahu zveřejněna a bez omezení přístupná na profilu
zadavatele:
www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka.

4.

Předpokládaná hodnota VZ

Předpokládaná celková hodnota VZ po dobu 48 měsíců, stanovená v souladu s ust. §
18 ve spojení s ust. § 20 písm. a) a § 23 ZZVZ činí: 6 954 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí VZ činí:
Část

Předpokládaná hodnota části VZ

1

4 557 500,- Kč bez DPH

2

2 396 500,- Kč bez DPH
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Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je nejvýše přípustná
a nepřekročitelná. Překročení předpokládané hodnoty jednotlivých částí zadavatel
nepřipouští. Překročení tohoto limitu je důvodem k vyřazení nabídky účastníka.

5.
5.1

Doba a místo plnění VZ
Předpokládaná doba plnění

Doba plnění této VZ je na dobu určitou, 48 kalendářních měsíců, a to ode dne nabytí
účinnosti rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, nebo do vyčerpání částky
předpokládané hodnoty pro jednotlivou část veřejné zakázky podle toho, která ze
skutečností nastane dříve.
5.2

Místo plnění VZ

Místem plnění je sídlo zadavatele, a to Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30
Praha 5 - Motol.

6.
6.1

6.2

Kvalifikace účastníků zadávacího řízení
Kvalifikovaným pro plnění VZ je účastník zadávacího řízení, který prokáže
splnění:


základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ;



profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ;



technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ;

Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ prokazuje účastník zadávacího řízení
způsobem a v rozsahu stanoveným § 75 odst. 1 ZZVZ:


6.3

V souladu s ust. § 86 ZZVZ zadavatel stanoví, že dokumenty prokazující splnění
základní kvalifikační způsobilosti lze v nabídce nahradit čestným
prohlášením dle přílohy č. 7 této ZD či jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky.

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje účastník zadávacího
řízení předložením:


výpisu z obchodního rejstříku, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;



V souladu s ust. § 86 ZZVZ zadavatel stanoví, že dokumenty prokazující
splnění profesní způsobilost nelze nahradit čestným prohlášením s
výjimkou těch, u kterých tak stanoví zákon. Dodavatel může nahradit
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky.
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6.4

Technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokazuje účastník
zadávacího řízení předložením:


I.

seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
Významnou dodávkou se rozumí: dodávka embolizačních systémů v níže
uvedeném objemu, realizovaná dodavatelem v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení. Technickou kvalifikaci splní dodavatel,
který realizoval alespoň 1 takovou významnou dodávku.

Část VZ

II.

Název (druh položky)

Minimální objem jedné
významné dodávky pro
jednoho objednatele za
3 roky:

1.

Embolické protekční zařízení pro 3 odstupy
aorty

1 ks

2.

Embolické protekční zařízení duální

1 ks

Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech
bude obsahovat minimálně


identifikační údaje objednatele významné dodávky, telefonický a elektronický
kontakt na oprávněnou osobu objednatele, která může potvrdit údaje uvedené
v seznamu významných dodávek,



rozsah (popis předmětu dodávky a finanční ocenění v korunách českých bez
DPH),



dobu poskytnutí.

III.

Účastník předloží seznam formou
oprávněnou jednat za účastníka).

čestného prohlášení

(podepsaný osobou

IV.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v účastníkem
předloženém seznamu významných dodávek. Zadavatel upozorňuje účastníka,
že ukáží-li se údaje uváděné účastníkem ohledně významné dodávky jako
nepravdivé, anebo obdrží-li negativní vyjádření od kontaktní osoby
objednatele příslušné významné dodávky (nespokojenost s plněním
významné dodávky), nebude takováto významná dodávka zadavatelem
akceptována a nebude k ní při posuzování splnění technické kvalifikace
účastníka přihlíženo.

6.5

Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 ZZVZ

I.

Zadavatel v souladu s ust. § 85 ZZVZ požaduje, aby účastník, který má v úmyslu
plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, předložil čestné
prohlášení poddodavatele (příloha č. 8 ZD), z jehož obsahu je zřejmé, že
poddodavatel splňuje a je schopen předložením příslušných dokladů doložit
požadovanou základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a v rozsahu stanoveným § 75 odst.
1 ZZVZ.

II.

Zadavatel po účastníkovi požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže
splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel
prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. Pokud se tak stane,
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musí účastník v takovém případě svého poddodavatele nahradit v zadavatelem
stanovené lhůtě. Pokud účastník svého poddodavatele ve stanovené lhůtě
nenahradí a zadávací řízení není do té doby ukončené, vyhrazuje si zadavatel právo
účastníka zadávacího řízení vyloučit.
6.6

Společná ustanovení ke kvalifikaci dodavatelů

I.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

II.

Doklady k prokázání kvalifikace účastník v nabídce předkládá v kopii. Zadavatel
však bude v souladu s ust. § 122 odst. 3 ZZVZ po vybraném dodavateli vyžadovat
předložení dokumentů v originále či ověřené kopii, a to před rozhodnutím a
oznámením o výběru nejvýhodnější nabídky, pokud již takto doklady nebyly
předloženy v nabídce účastníka, nebo si je zadavatel neopatřil sám. Nesplnění této
povinnosti bez odůvodnění se považuje za neposkytnutí součinnosti a v takovém
případě bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

Prokázání základní a profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s
ustanovením § 228 ZZVZ. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231
odst. 4 ZZVZ.

IV.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje ji dodavatel doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je
zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno,
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena,
učiní dodavatel o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich
překladu do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu,
může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

V.

V případě společného podání nabídky musí osoby společně podávající nabídku
předložit v nabídce smlouvu uzavřenou vzájemně mezi sebou, která bude obsahovat
jejich společný závazek ručit za své závazky vzniklé z plnění veřejné zakázky vůči
třetím osobám společně a nerozdílně.

VI.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

VII.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě podle § 83 ZZVZ
povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ
jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
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disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně
s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k
takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba
bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
Zadavatel po účastníkovi požaduje, aby v případě, pokud bude určitou část
technické nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ
prokazovat prostřednictvím jiné osoby, do své nabídky uvedl informaci o tom, jakou
konkrétní část způsobilosti prokazuje prostřednictvím jiné osoby a uvedl její
identifikační údaje.
VIII.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle § 107 odst. 4
ZZVZ současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

IX.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu
zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

X.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je
účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů
oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
Povinnost účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna
takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení
nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

XI.

7.

Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu dle ZZVZ a těmito
zadávacími podmínkami, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení
vyloučen, obdobně pokud se jedná o vybraného dodavatele.

Další požadavky zadavatele

7.1

Požadavky zadavatele na poddodavatele

I.

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího
řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů
plnit. Za poddodavatele je pro účely této VZ považován ten, prostřednictvím něhož
plní dodavatel alespoň 10% předmětu plnění VZ.
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II.

V případě, že tak účastník neučiní, má zadavatel za to, že zakázka nebude plněna
poddodavatelsky. V případě, že účastník využije poddodavatele, Zadavatel na
základě ust. § 105 odst. 4 písm. a) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel
předložil zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do
10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou
mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli takto identifikováni a kteří se následně
v průběhu zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

III.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, kdy vybraný dodavatel předloží
identifikační údaje poddodavatelů až dodatečně, tzn. do 10 pracovních dní od
doručení oznámení o výběru dodavatele nebo před zahájením plnění veřejné
zakázky poddodavatelem, musí vybraný dodavatel předložit i zadavatelem
požadovanou způsobilost na poddodavatele dle čl. 6.5 této zadávací dokumentace.

IV.

Seznam poddodavatelů připojí účastník v rámci nabídky jako přílohu návrhu smluv.

7.2

Požadavky na vybraného dodavatele

I.

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o
jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z
evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.
U vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel rovněž
vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných
majitelů nebo, není-li takové evidence:
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

II.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, je-li českou
právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje
o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému
v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se
nepřihlíží.

III.

Pokud je vybraný dodavatel zaměstnavatelem dle ust. § 78 odst. 1 zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a bude ochoten
poskytnout zadavateli náhradní plnění, může zajistit zadavateli náhradní plnění ve
smyslu ust. § 81 odst. 2 písm. b) a ust. § 81 odst. 3 citovaného zákona v souvislosti
s realizací dodávky zboží v rámci této veřejné zakázky, to vše za předpokladu, že
ze strany vybraného dodavatele ještě nedošlo k vyčerpání stanoveného limitu.

IV.

Vybraný dodavatel dále předloží kopii platné pojistné smlouvy, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím
osobám při výkonu podnikatelské činnosti v min. výši 10.000.000,- Kč (slovy:
deset milionů korun českých) či jiný obdobný doklad, ze kterého bude zřejmá
existence takového pojištění.

Pokud vybraný dodavatel nesplní požadavky zadavatele dle bodu 7.2, zadavatel
jej ze zadávacího řízení vyloučí a uplatní postup dle ust. § 125 ZZVZ.
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8.

Obchodní a jiné podmínky na základě ust. § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ

I.

Detailní vymezení závazných obchodních a platebních podmínek je uvedeno
v rámcové dohodě a smlouvě o zřízení a provozu KS, které jsou nedílnou součástí
této zadávací dokumentace. Nedílnou součástí smluv budou při jejich uzavření mimo
jiné i Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce dle přílohy č. 9
k zadávací dokumentaci.

II.

Dodavatel předloží zadavateli návrhy smluv na předmět veřejné zakázky dle
závazného návrhu rámcové dohody a smlouvy o zřízení a provozu KS (příloha č. 4 a
6 ZD). Účastník doplní text smlouvy vždy pouze o relevantní informace vyžadované
zadavatelem. Účastník není oprávněn návrh smlouvy jakkoliv měnit bez souhlasu
zadavatele.

III.

Návrh rámcové dohody a návrh smlouvy o zřízení a provozu KS musí být ze strany
účastníka o zakázku podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním
orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání za účastníka o zakázku, kopie
zmocnění nebo pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy
dodavatele. Zadavatel však bude před uzavřením smlouvy po vybraném dodavateli
vyžadovat předložení zmocnění či pověření v originále či ověřené kopii, pokud již
takto nebyly předloženy v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, není
předložením řádného návrhu požadované smlouvy.

IV.

Pokud účastník zařadí do svého návrhu smlouvy smluvní podmínky ve srovnání s
těmito obchodními podmínkami pro zadavatele méně výhodné, posoudí toto jednání
zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného
účastníka ze zadávacího řízení. Totéž platí, navrhne-li účastník obchodní podmínky
méně výhodné než stanovené požadavky uvedené v obchodních podmínkách
zadavatele (návrhu smlouvy).

V.

Účastník podáním své nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech
náležitostí budoucího smluvního vztahu.

VI.

Kontaktní osoby zadavatele budou do smluv doplněny před jejich podpisem.

9.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

I.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách jako cena nejvýše přípustná.
Nabídkovou cenu účastník zpracuje vyplněním přílohy č. 3 ZD pro zpracování ceny.

II.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné
zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např. vedlejší náklady, poplatky,
pojištění, obal, dopravu na místo určení, apod.). Jakékoliv překročení výše nabídkové
ceny za předmět plnění VZ vymezený v zadávacích podmínkách zadavatel
nepřipouští.

III.

Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru
včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby
dokončení předmětné zakázky.

IV.

Změny ceny na základě inflačních vlivů se nepřipouští. Nabídkovou cenu bude možné
změnit pouze za podmínek uvedených v rámcové dohodě. Nabídkovou cenu bude
dále možné změnit v souvislosti se změnou daňových právních předpisů, a to
nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude dodavatel
povinen písemně oznámit zadavateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude
předmětem dodatku smlouvy.
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V.

Nabídkové ceny budou vždy zaokrouhleny maximálně na dvě desetinná místa s tím,
že pokud na třetím místě za desetinnou čárkou je číslice 4 a menší, zaokrouhlí
účastník cenu dolů a pokud na třetím místě za desetinnou čárkou je číslice 5 a více
zaokrouhlí nahoru (0,444 = 0,44 a 0,445 = 0,45).

VI.

Zadavatel upozorňuje, že odhad předpokládaného odběru zboží za dobu
trvání rámcové dohody je určen pouze pro určení nabídkové ceny a
zadavatel se tímto nezavazuje předpokládaný počet jednotek odebrat.

10.
I.
II.

Vyhrazená práva zadavatele
Dodavatel nese náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení sám.
Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad
zadávací podmínky vymezené zadavatelem, včetně všech příloh a případných
vysvětlení zadávací dokumentace a změn nebo doplnění zadávací dokumentace.
Předpokladem úspěšné nabídky je, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě
prostuduje všechny pokyny, údaje, požadavky, technické podmínky, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

III.

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídky.

IV.

Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou
osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V.

VI.
VII.

11.
I.

V případě rozporu údajů či informací mezi oznámením ve Věstníku veřejných
zakázek a touto zadávací dokumentací má přednost tato ZD. V případě rozporu
mezi ZD a smlouvou mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporů mezi
částmi této ZD mají přednost části ZD označené nižším číslem. V případě rozporů
mezi ZD a jejími přílohami, mají přednost její přílohy.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Zadavatel si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu
v osobě dodavatele v průběhu plnění. Ke změně v osobě dodavatele dojde
v okamžiku, kdy bude rámcová dohoda předčasně ukončena z důvodů na straně
dodavatele. Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody.

Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění
Dodavatel je oprávněn po zadavateli v souladu s ust. § 98 ZZVZ požadovat písemné
vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost dodavatele o vysvětlení zadávací
dokumentace musí být zadavateli doručena prostřednictvím profilu zadavatele na
níže uvedené kontakty, nejpozději do 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek (tj. nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
vysvětlení, tato uplyne 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek):

Stránka 11 z 15

Ev. č. zadavatele: 69/VZ/2022-OVZ
JUDr. Markéta Hůlová, oddělení veřejných zakázek
prostřednictvím zprávy k příslušné VZ v systému Tender arena na profilu
zadavatele

II.

V žádosti musí být specifikována osoba tazatele s uvedením její obchodní firmy,
sídla a IČO u právnické osoby, příp. jména, příjmení, IČO a místa podnikání (resp.
místo trvalého pobytu) u fyzické osoby a informace o tom, ke které veřejné
zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené
telefonicky.

III.

Vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněny stejným způsobem, jakým
byla uveřejněna textová část zadávací dokumentace, tzn. na profilu zadavatele:
www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka.

IV.

Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní
důvody vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací dokumentace,
autoremedura), zadavatel si vyhrazuje právo přijmout opatření k nápravě a zadávací
podmínky změnit a současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s
ohledem na rozsah a závažnost změny, vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací
dokumentace.

V.

Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět plnění VZ nekoná.

12.

Pokyny a požadavky na zpracování nabídky

Obsah nabídky
I.

Nabídku podá účastník v elektronické podobě v souladu s formálními podmínkami
zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci.

II.

Celá nabídka, včetně všech dokladů, musí být zpracována výhradně v českém
jazyce, není-li některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho
překlad do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu,
může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

III.

Za obsah nabídky, vč. jejího řádného a včasného podání, odpovídá výlučně
účastník, který je povinen zajistit, aby nabídka a všechny doklady a přílohy, na
které se nabídka odvolává, byly srozumitelné, čitelné, a aby splňovaly podmínky a
předpoklady stanovené v této zadávací dokumentaci.

IV.

Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány
osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud doklady podepisuje osoba na
základě zmocnění či pověření, zadavatel žádá, aby účastník doložil v nabídce kopii
plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu opravňujícího tuto osobu
k podpisu. Zadavatel však bude před uzavřením smlouvy po vybraném dodavateli
vyžadovat předložení zmocnění či pověření v originále či ověřené kopii, pokud již
takto nebyly předloženy v nabídce.
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V.

Nabídka musí být dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy, překlepy, přepisy
či jiné úpravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Doporučení na jednotné uspořádání elektronické verze nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla řazena následovně:
1.

krycí list nabídky zpracovaný podle přílohy č. 1 zadávací dokumentace;

2.

doklady k prokázání splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu;

3.

doklady o využití poddodavatele podle § 105 ZZVZ a doklady ke
kvalifikaci poddodavatele;

4.

návrh rámcové dohody, vč. všech požadovaných příloh, podepsaný osobou
oprávněnou jednat za účastníka;

5.

návrh smlouvy o zřízení a provozu KS, vč. všech požadovaných příloh,
podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka;

6.

návod k použití v českém jazyce;

7.

technická dokumentace – technický list, produktový list, prospekt, brožura či
jiný dokument podrobně popisující parametry požadovaného materiálu,
zpracovaný v českém nebo v anglickém jazyce v takových detailech, aby na jejím
základě bylo bez jakýchkoliv pochybností možné ověřit, že nabízený materiál v
plném rozsahu vyhovuje všem požadavkům stanoveným zadavatelem v ZD;

8.

doklad o registraci výrobků na SÚKLu;

9.

kopii prohlášení o shodě a prokázání označení zboží značkou CE;

10. portfolio sortimentu ve formátu PDF i Excel;
11. cenová tabulka ve formátu PDF i Excel;
12. další doklady dle uvážení účastníka.
Dodavateli se doporučuje, aby dále ve své nabídce uvedl, zda splňuje definici malého či
středního podnikatelem ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES, či nikoli.
Tuto informaci uvede dodavatel ve formě čestného prohlášení na krycím listu nabídky
(příloha č. 1 ZD). V případě, že dodavatel splňuje definici malého nebo středního
podnikatele,
vyplní
na
krycím
listu
odpověď
ANO.
V případě, že dodavatel tento údaj na krycím listu neuvede, nejedná se o důvod pro
vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Vybraný dodavatel bude vyzván ke sdělení tohoto
údaje před podpisem rámcové dohody.

13.

Lhůta a způsob podání nabídky

I.

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém
nástroji Tender arena dostupném na adrese uvedené v bodu II. tohoto článku.

II.

Účastník podá nabídku v elektronické podobě do elektronického nástroje Tender
arena na elektronickém profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka
III.
IV.

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel v souladu s ust. § 109 ZZVZ po
uplynutí lhůty pro podání nabídek a je neveřejné.
Podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
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Podrobné informace k používání elektronického nástroje včetně informací technické
povahy a kontaktu na technickou podporu jsou dostupné v sekci „Nápověda“ na
adrese:
www.tenderarena.cz
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. K dokončení
registrace v elektronickém nástroji může být vyžadován elektronický podpis
založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, který lze získat u
některého z poskytovatelů, jejichž seznam je dostupný na adrese:
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzebvytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicichduveru.aspx

14.

Zadávací lhůta

I.

Zadavatel v souladu s ust. § 40 ZZVZ stanovuje zadávací lhůtu v délce 6
kalendářních měsíců. Během této lhůty nesmí účastníci ze zadávacího řízení
odstoupit.

II.

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží
po dobu, po kterou platí zákaz uzavření smlouvy dle ust. § 246 ZZVZ.

15.

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek

I.

Zadavatel v souladu s ust. § 114 odst. 2 ZZVZ stanovil, že ekonomickou
výhodnost nabídek bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH, neboť se nejedná o případy vyloučené dle odst. 3 daného ustanovení.

II.

Pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně. Jako nejvýhodnější bude hodnotící komisí
hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena (§ 115 ZZVZ) a
nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou jako nejméně výhodná.

III.

Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory
mezi číselnými a slovními údaji, anebo chyby ve výpočtech, bude v případě rozporu
mezi údaji v číslech a slovech rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé
početní chyby. V případě zjištění početní chyby, která nemá vliv na výši nabídkové
ceny, bude chyba opravena tak, aby výsledek odpovídal správně provedenému
početnímu úkonu.

IV.

V případě shody nabídkové ceny za celý předmět plnění, rozhoduje o vítězi v prvním
pořadí los. Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ.
Účastnit se losování mají právo účastníci, kterých se losování týká. O termínu
losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 3 pracovní dny předem
prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.
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16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přílohy ZD
Krycí list nabídky
Technická specifikace
Cenová tabulka
Návrh rámcové dohody
Portfolio sortimentu
Návrh smlouvy o zřízení a provozu KS
Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti – dodavatel
Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti – poddodavatel
Všeobecné obchodní podmínky NNH a Informace o zpracování osobních údajů

V Praze dne …………………………
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