ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
Z2022- 017600
„FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro vyšetření autoprotilátek a
bezplatné zapůjčení dvou kompatibilních plně automatických analyzátorů“

1.

Identifikace zadavatele

Název Zadavatele:

Fakultní nemocnice v Motole

Sídlo:

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO:

00064203

(dále jen „zadavatel“)
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel Fakultní nemocnice v Motole
Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku:
Bc. Anna Navrátilová - Odbor veřejných zakázek, email: verejne.zakazky@fnmotol.cz
Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

2.

Název, předmět a klasifikace předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro
vyšetření autoprotilátek a bezplatné zapůjčení dvou kompatibilních
plně automatických analyzátorů

Druh veřejné zakázky:

dodávky

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
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2.1

Zadávací dokumentace

2.1.1

Tato zadávací dokumentace v souladu se ZZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele v zadávacím řízení.
Zadávací dokumentace je pro účastníky zadávacího řízení závazná. Součástí zadávací
dokumentace jsou všechny její Přílohy uvedené v této zadávací dokumentaci.

2.1.2

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími
obecně závaznými právními předpisy.

2.1.3

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník přijímá a akceptuje plně a bez výhrad
zadávací podmínky včetně případných vysvětlení k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá,
že účastník řízení (dále také jen „účastník“) před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny
pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

2.1.4

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si důkladně prostudovali zadávací podmínky a jakékoliv
nejasnosti, připomínky či dotazy, které jim v souvislosti se zadávacími podmínkami vyvstanou, si
vyjasnili v průběhu lhůty pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o vysvětlení podané v souladu
s § 98 ZZVZ a touto zadávací dokumentací.

2.1.5

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou
v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka bude považována za nesplnění zadávacích podmínek
a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky účastníka a jeho následné vyloučení ze
zadávacího řízení.

2.1.6

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená v souladu s § 16 a násl. ZZVZ činí:
6 636 600,- Kč bez DPH. Jedná se předpokládanou výši úplaty za 48 měsíců pro veřejnou zakázku
na dodávky na dobu neurčitou.

2.2

Vymezení předmětu plnění

2.2.1

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik a originálního
provozního spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolního materiálu k materiálnímu zajištění
vyšetření autoprotilátek pro diagnostiku autoimunitních onemocnění. Dále bezplatné zapůjčení a
instalace dvou kompatibilních plně automatických analyzátorů umožňující stanovení celého
požadovaného spektra analytů na principu chemiluminiscence na paramagnetických částicích.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění bezplatných servisních služeb pro FN Motol,
a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami a Přílohy č. 2
Kupní smlouvy – Smlouva o výpůjčce.

2.2.2

Smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem se bude řídit Kupní smlouvou, která bude uzavřena
s vybraným dodavatelem po prokázání splnění všech podmínek, které zadavatel požaduje.

2.3

Klasifikace předmětu VZ - CPV
Kód CPV/NIPEZ:
33696500–0 Laboratorní činidla
33694000–1 Diagnostika
33141625–7 Diagnostické sady
38434000–6 Analyzátory
33140000–3 Zdravotnický spotřební materiál

3.

3.1

Doba a místo plnění VZ
Předpokládaná doba plnění
Doba plnění této VZ bude na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti Kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem.

3.2

Místo plnění VZ
Místem plnění je sídlo zadavatele: Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice
v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.
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4.

4.1

Kvalifikace účastníků zadávacího řízení
Způsobilým pro plnění VZ je účastník, který prokáže splnění:
 základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,
 profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ,

4.2

Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ prokazuje účastník způsobem a v rozsahu stanoveném
§ 75 odst. 1 ZZVZ:
Ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení, pokud jde o spotřební daň ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
f)
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) ZZVZ.
V souladu s § 86 ZZVZ zadavatel neumožňuje doklady prokazující splnění kvalifikace nahradit
čestným prohlášením s výjimkou těch, u kterých tak stanoví ZZVZ. Účastník v nabídce předloží
doklady v prosté kopii.

4.3

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


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

4.4

Společná ustanovení ke kvalifikaci dodavatelů

4.4.1

Účastník zadávacího řízení v nabídce může předložit doklady v prosté kopii. Dodavatel může
požadované doklady nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §
87 ZZVZ.

4.4.2

Prokázání základní a profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením § 228 ZZVZ.

5.

5.1

Další požadavky zadavatele
Požadavky zadavatele na poddodavatele
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam
poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z
poddodavatelů plnit. V případě, že tak účastník neučiní, má zadavatel za to, že zakázka nebude
plněna poddodavatelsky.

5.2

Požadavek na předložení dokladů o proškolení techniků a aplikačních specialistů
Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil certifikát výrobce o proškolení servisního
technika, který bude zajišťovat technický servis předmětu veřejné zakázky (vypůjčených
analyzátorů) a dále certifikát o proškolení aplikačního specialisty oprávněného k vykonávání činnosti
aplikačního specialisty na daném zařízení (předmětu smlouvy o výpůjčce).
Certifikáty musí být vystaveny výrobcem a účastník je předloží v prosté kopii. Účastník
současně předloží kontakt na servisního technika a aplikačního specialistu včetně kontaktu na HOTLINE servis – v Příloze č. 2 Smlouvy o výpůjčce – Seznam kontaktů
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5.3

Požadavek na předložení Produktového listu, návodu k použití a Prohlášení o shodě

5.3.1

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil produktový list obsahující veškeré technické
údaje (informační leták).

5.3.2

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil návod k použití.

5.3.3

Účastník předloží prostou kopii Prohlášení o shodě v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a
Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, prokazující shodu
požadovaného zboží (tzn. k vypůjčenému analyzátoru, diagnostikám a spotřebnímu materiálu),
popřípadě v souladu se Směrnicí 93/42/ES, resp. s Nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických
prostředcích, pokud se na nabízené zboží bude vztahovat.

6.
6.1

7.

Obchodní a platební podmínky dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ
Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny prostřednictvím závazného návrhu kupní
smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

7.1

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.).

7.2

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. Změny ceny na základě inflačních vlivů se nepřipouští.

7.3

Nabídkovou cenu v českých korunách účastník zpracuje vyplněním Přílohy č. 3 zadávací
dokumentace - Informační a cenová tabulka a v Příloze č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží
s jednotkovými cenami.

7.4

Nabídkové ceny budou vždy zaokrouhleny maximálně na dvě desetinná místa. Výpočet nabídkové
ceny pro hodnocení nabídek účastníků bude proveden automaticky.

7.5

Ve smlouvě, která bude uzavřena s vybraným účastníkem zadávacího řízení, bude uvedena cena za
měrnou jednotku (1test) a dále za každou jednotlivou položku.

7.6

Odhad předpokládaného odběru měrných jednotek je stanoven na základě spotřeby za
předcházející období 12 měsíců upravený o změny v množství, které zadavatel předpokládá
v následujícím období s ohledem na počet a skladbu pacientů. Odhad předpokládaného odběru
měrných jednotek je relevantní pouze pro určení nabídkové ceny, zadavatel se tímto nezavazuje
předpokládaný počet měrných jednotek odebrat. Jednotlivé objednávky se budou vystavovat na
základě aktuálních potřeb zadavatele.

7.7

Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k řádné a včasné
realizaci předmětu veřejné zakázky. Pokud účastník hodlá nabídnout slevu z ceny, musí tuto slevu
promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za
celou dodávku) není přípustná.

8.
Poskytování zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa
plnění
8.1

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

8.2

Dodavatel je oprávněn po zadavateli v souladu s § 98 ZZVZ požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace. Písemná žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost
o vysvětlení“) musí být zadavateli doručena v souladu s § 98 odst. 1 a 3 ZZVZ nejpozději
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).
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8.3

Vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna stejným způsobem, jakým byla uveřejněna
textová část zadávací dokumentace na výše uvedeném profilu zadavatele.

8.4

Prohlídku místa plnění s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky nebude zadavatel organizovat.

9.

Lhůta a způsob podání nabídky

9.1

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

9.2

Účastník podá nabídku v elektronické podobě do elektronického nástroje Tender arena
na elektronickém profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

9.3

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

10.

10.1

Pokyny a požadavky na zpracování nabídky
Obsah nabídky

10.1.1 Nabídku podá v elektronické podobě v souladu s formálními podmínkami zadavatele uvedenými
v zadávací dokumentaci.
10.1.2 Celá nabídka, včetně 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.
10.1.3 Zadavatel doporučuje předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci dodavatele.
10.1.4 Nabídka musí být dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy překlepy, přepisy či jiné úpravy, které by
zadavatele mohly uvést v omyl.
10.2

Požadavky na jednotné uspořádání elektronické verze nabídky
Zadavatel doporučuje následovné řazení nabídky účastníka:

11.



Krycí list nabídky zpracovaný podle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace



Technická specifikace předmětu plnění
dokumentace



Informační a cenová tabulka zpracovaná podle Přílohy č. 3 zadávací dokumentace



Doklady k prokázání splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu včetně čestného
prohlášení podle Přílohy č. 4 zadávací dokumentace



Návrh Kupní smlouvy a Smlouvy o výpůjčce podle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace
včetně jejich relevantních příloh



Produktový list (informační leták)



Návod k použití



Prostá kopie certifikátu výrobcem vyškolených techniků a aplikačních specialistů včetně
jmenných seznamů (Certifikát musí být vystavený výrobcem)



Prohlášení o shodě (kopie)



Další doklady dle uvážení účastníka

zpracovaná podle Přílohy č. 2 zadávací

Zadávací lhůta a jistota
Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu a nepožaduje jistotu.
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12.

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek

12.1

Zadavatel v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ stanovil, že ekonomickou výhodnost nabídek bude
hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky za 48 měsíců v Kč bez
DPH, neboť se nejedná o případy vyloučené odst. 3 daného ustanovení ZZVZ.

12.2

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek na VZ podle výše celkové nabídkové ceny. Nejvýhodnější
nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH (§ 115 ZZVZ) za celé plnění VZ
v Kč bez DPH. V případě, že po hodnocení nabídek bude na pořadí nabídky, s jejímž podatelem má
být uzavřena smlouva, více nabídek se shodnou výší nabídkové ceny, bude jako výhodnější určena
nabídka, která byla podána dříve.

12.3

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky
a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že
dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel
stanovil.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1

Zadavatel nehradí účastníkům žádné náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení. Jakékoliv výdaje,
práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem zadávacího
řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku účastníků. Účastníci tedy nemají nárok na
jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání
nabídky a dalších žádostí, Návrhů apod. Zadavatel ani nebude v souvislosti se zadávacím řízením
poskytovat žádné soutěžní ceny ani jiné platby účastníkům spojené s jejich účastí v zadávacím
řízení. Nabídky účastníků se stávají součástí dokumentace o veřejné zakázce a zadavatel
je účastníkům nevrací.

13.2

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník. Výčet dokumentů/dokladů obsažený
v zadávací dokumentaci slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky,
pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost, jehož doložení do nabídky by eventuálně
vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze ZZVZ nemůže se účastník zbavit zodpovědnosti za
obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů/dokladů v této zadávací
dokumentaci.

Přílohy:
Příloha č. 1 ZD

Krycí list nabídky

Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 3 ZD

Informační a cenová tabulka

Příloha č. 4 ZD

Čestné prohlášení o splnění vybraných předpokladů základní způsobilosti
podle § 74 ZZVZ

Příloha č. 5 ZD

Návrh Kupní smlouvy včetně relevantních příloh
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami
Příloha č. 2 Kupní smlouvy – Návrh Smlouvy o výpůjčce (SoV)
Příloha č. 1 SoV – Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 SoV – Seznam kontaktů

V Praze dne 04.05.2022

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, v. r.
ředitel Fakultní nemocnice v Motole
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