Dodávky neuromodulačních systémů k léčbě
neztišitelné chronické bolesti 2016 II
Výzva k podání nabídek

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Zadavatel níže uvedené veřejné zakázky Vás tímto dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „Zákon“), vyzývá k podání nabídky.

„Dodávky neuromodulačních systémů k léčbě neztišitelné
chronické bolesti 2016 II.“

A. Úvodní ustanovení
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 35 zákona.
Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem
veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak musí
při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.
Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele.
Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci bude považováno
za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.
Zadávací dokumentace je pro dodavatele ucházejícího se o veřejnou zakázku závazná. Práva,
povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem.
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B. Vymezení základních podmínek
B.1. Identifikační údaje zadavatele
Název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele
telefon, e-mail

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
příspěvková organizace řízená MZ ČR
00669806
CZ00669806
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel
Ing. Petr Kozák, vedoucí Inspekčního odboru
+420 377 103 661, kozak@fnplzen.cz

B.2. Předmět veřejné zakázky
B.2.1. Popis
Předmětem zakázky jsou dodávky neuromodulačních systémů k léčbě neztišitelné chronické
bolesti stimulací míchy.

B.2.1.1. Technická specifikace předmětu zakázky
Neuromodulační technika k léčbě chronické bolesti stimulací míchy
Nabízený systém musí splňovat tyto technické specifikace a požadavky:


Perkutánně zaváděný systém metodou neuromodulace - stimulací míchy, která je vhodná
pro léčbu jinak neztišitelných neuropatických bolestí, skládající se ze dvou elektrod a
implantabilního generátoru.



Elektroda umístitelná v epidurálním prostoru páteřního kanálu a spojovacím kabelem
připojena ke generátoru uloženému v malé podkožní kapse, zpravidla v podžebří.



Generátor skládající se z mikropočítače a lithiové (nedobíjitelné) baterie, jejíž životnost je
3–7 roků dle frekvence a délky provádění stimulace. Generátor vysílá slabé elektrické
impulzy ke snížení vnímání bolesti. Cílem je pokrýt parestéziemi celou bolestivou oblast.



Systém s možností napojení dvou elektrod včetně příslušenství.



Dodání kompletního balíčku obsahujícího: implantabilní generátor, prodlužovací kabel
ve 3 délkách, programátor a min. 8kontaktní elektrody.

B.2.1.2. Doplňující informace
Předmětem nabídky může být pouze materiál, který je uveden v platném číselníku VZP. V případě
uvedení neplatného kódu VZP (ZUM) si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit danou nabídku z hodnocení.
Nabídková cena systému nesmí překročit maximální úhradu zdravotní pojišťovny za tento systém
definovanou v číselníku zdravotnických prostředků.
Účastník zajistí jako součást dodávky předmětu plnění zaškolení v použití předmětu plnění
s příslušnými návody (v českém jazyce) a dodání informačního materiálu pro pacienty v českém
jazyce.
Účastník zajistí přítomnost školeného technika-konzultanta při každé implantaci dodaného
předmětu plnění a při všech ambulantních kontrolách dle požadavků pracoviště (včetně časového
termínu). Účastník zajistí bezplatnou a nepřetržitou možnost přímé telefonické konzultace klinického
nebo technického problému se zástupcem účastníka.
Součástí nabídky musí být podrobné parametry a specifikace nabízených produktů, výsledky
klinických studií.
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B.2.1.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je
33190000-8.

B.2.1.4. Rozdělení zakázky na části a varianty zakázky
Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel připouští pouze celkové plnění předmětu veřejné
zakázky.
Zadavatel nepřipouští možnost podání variantní nabídky. V každé položce může být nabídnut
pouze jeden druh materiálu. V případě uvedení více druhů materiálu v nabídce v rámci jedné položky
si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit danou část nabízených materiálů z hodnocení.

B.2.2. Množství nebo rozsah zakázky
Poptávané množství systémů činí celkem 6 ks, předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
2.295.000,- Kč bez DPH.
Podrobné položkové členění zakázky a údaje o množství je uvedeno v tabulce v příloze.

B.3. Právní, ekonomické, finanční a technické informace
B.3.1. Podmínky vztahující se k zakázce
B.3.1.1. Podmínky financování
Platby budou realizovány na základě dodavatelem vystavených faktur (daňových dokladů)
na jednotlivé dodávky dle objednávek kupujícího se splatností min. 30 dnů.

B.3.2. Podmínky účasti v zadávacím řízení
Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky. Zadavatel
může účastníka, který neprokáže splnění kvalifikačních kritérií, ze zadávacího řízení vyloučit.
Dodavatel prokazuje splnění všech kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, z jehož
obsahu bude zřejmé, že splňuje kvalifikační kritéria požadovaná zadavatelem, zejména předložením
kvalifikovaného čestného prohlášení. Výjimkou je prokázání technické kvalifikace v bodě B.3.2.3.
písm. b) a c), kterou zadavatel požaduje doložit samotnými doklady. K prokázání základní a profesní
způsobilosti a technického kvalifikačního kritéria dle bodu B.3.2.3 písm. a) využije dodavatel vzorové
prohlášení dle přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek. Čestné prohlášení bude podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Dodavatel je oprávněn pro prokázání splnění
kvalifikačních kritérií v nabídce předložit kopie nebo originály dokladů ve smyslu § 75 odst. 1,
§ 77 odst. 2 a § 79 odst. 2 Zákona nebo § 228 Zákona.
Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 nebo profesní způsobilosti podle § 77
odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi, aby zadavateli předložil originály, úředně
ověřené kopie nebo kopie dokladů ve smyslu § 75 odst. 1, § 77 odst. 2 a § 79 odst. 2 Zákona, které
prokazují splnění kvalifikačních kritérií. Nesplnění povinnosti dle předchozí věty může být důvodem
pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn nahradit doklady prokazující
základní a profesní způsobilost platným výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které
jsou v jiném než českém jazyce, musí být předloženy v 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.
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Kvalifikovaným, pro plnění veřejné zakázky, je dodavatel, který:
1. splní základní způsobilost – viz čl. B.3.2.1. této Výzvy k podání nabídek,
2. splní profesní způsobilost – viz čl. B.3.2.2. této Výzvy k podání nabídek,
3. splní technická kvalifikační kritéria – viz čl. B.3.2.3. této Výzvy k podání nabídek.

B.3.2.1. Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin
obchodování s lidmi, podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví
z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti
z nedbalosti, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při
zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození
finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti
České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti výkonu
pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob,
úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobné trestné činy podle
právního řádu země sídla dodavatele. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle
první věty splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku podle
věty první splňovat také vedoucí pobočky závodu;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele

B.3.2.2. Profesní způsobilost
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dodavatel disponující
živnostenským oprávněním či licencí pro předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb nebo
velkoobchod a maloobchod (či jiné obdobné, opravňující dodavatele k prodeji zboží).

B.3.2.3. Technická kvalifikační kritéria
Splnění technických kvalifikačních kritérií prokáže dodavatel, který:
a) předloží seznam minimálně tří odběratelů, kterým uskutečnil dodavatel za poslední
3 roky dodávky výrobků, které jsou předmětem veřejné zakázky, s uvedením ceny
a doby poskytnutí jednotlivých dodávek a identifikace odběratele včetně kontaktních
údajů,
b) popisem a obrazovou dokumentací veškerých výrobků určených k dodání (prospekty);
c) platnými prohlášeními o shodě nabízených výrobků, vydanými dle legislativy evropské
či národní.
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B.4. Řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, případně vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.

B.4.1. Kritéria pro zadání zakázky
Nabídka bude hodnocena jako celek a bude přidělena jedinému vybranému uchazeči. Zadavatel si
vyhrazuje právo hodnotit danou nabídku pouze, pokud bude kompletní, tzn. pokud bude obsahovat
všechny položky.

B.4.1.1. Kritéria pro zadání zakázky
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Jediným hodnotícím kritériem pro
zadání veřejné zakázky podle ustanovení § 114 odst. 2 Zákona je nejnižší nabídková cena uvedená
účastníkem v poli „Celková nabídková cena za množství vč. DPH“ tabulky určené pro vyplnění cenové
nabídky (viz příloha).
Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky, může zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučit, z důvodů dle § 113 odst. 6
zadavatel nabídku vyřadí vždy. Zadavatel následně adekvátně upraví pořadí nabídek v kritériu výše
nabídkové ceny.
V případě rovnosti nabídkových cen uvedených v listinné nabídce (vstupní hodnoty do elektronické
aukce) u více uchazečů bude jako výhodnější určena nabídka, která byla podána dříve.
Zadavatel si vyhrazuje právo po elektronické aukci opětovně posoudit nabídkové ceny v souvislosti
s institutem mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel následně adekvátně upraví pořadí nabídek
v kritériu výše nabídkové ceny a celkové hodnocení nabídek. Nabídkové ceny ostatních uchazečů,
vzešlé z elektronické aukce, zůstávají platné, tj. vyloučení nabídky z důvodů mimořádně nízké
nabídkové ceny nebude považováno za důvod k opakování elektronické aukce.

B.4.1.2. Elektronická aukce
Základní informace k elektronické aukci
Jako prostředek pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce (dále „e-aukce“).
Předmětem elektronické aukce bude hodnotící kritérium „nabídková cena“.
V souladu s § 121 odst. 2 zákona budou k účasti v e-aukci a k podání nových aukčních hodnot
vyzváni ti účastníci, kteří nebyli dle § 121 odst. 1 písm. b) vyloučeni ze zadávacího řízení, a to
zasláním elektronické výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen výzva k účasti).
Výzva k účasti bude doručena do elektronické schránky účastníka v aukčním systému, v systému
je pak k úkonu odeslání výzvy k účasti připojeno elektronické časové razítko. Součásti výzvy k účasti
budou dle § 120 odst. 4, písm. c) Zákona informace, které budou účastníkovi poskytnuty v průběhu
e-aukce. V souladu s § 120 odst. 4, písm. d až f) pak zadavatel sděluje informace, které se týkají
postupu při e-aukci a podmínek k podávání nových aukčních hodnot a dále informace týkající se
použitého elektronického nástroje. Postup v e-aukci se bude odvíjet od stanoveného Harmonogramu,
přičemž jeho časový průběh bude popsán ve výzvě k účasti a jednotlivá kola e-aukce budou
charakterizovaná následujícím.
Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona je Kontrolní kolo určeno administrátorovi
zadavatele k nastavení výchozího stavu e-aukce. Administrátor vloží do e-aukční síně aukční hodnoty
nevyloučených účastníků zadávacího řízení tak, aby tyto odpovídaly jejich nabídkám dle hodnocení.
Účastníkům e-aukce je umožněno do e-aukční 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) v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by
měnily pořadí nabídek.
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V e-aukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 0,1 % a dále
maximální rozdíl cenových podání ve výši 50%. Údaje k minimálnímu rozdílu při podání nových
aukčních hodnot se vztahují k aktuální nabídce účastníka, údaje k maximálnímu rozdílu podání
nových aukčních hodnot se vztahují k nejnižší nabídce v aukční síni.
Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace o nejlepších aukčních hodnotách
a dále aktuální pořadí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
V případě e-aukce 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.
V případě výskytu nepředvídatelných okolností, které nezpůsobil zadavatel, a které měly
za následek ovlivnění dalšího průběhu elektronické aukce, si zadavatel vyhrazuje právo
v odůvodněných případech elektronickou aukci opakovat.
Pro účast v e-aukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat aukční program/ software
(dále také sw). Přístup do e-akce je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče.
Počítač, ze kterého se bude účastník přihlašovat do e-aukce, musí mít funkční připojení k síti
Internet a v době přihlášení musí být toto připojení k Internetu aktivní. Pro účast každého účastníka
v e-aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč. Program e-aukčního systému
je optimalizován pro jeden z níže uvedených webových prohlížečů:
a) Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší
b) Mozilla Firefox 13.0 a vyšší.
Po ukončení e-aukce bude účastník vyzván k elektronickému podpisu závěrečného protokolu.
Zadavatel v souladu s § 36, odst. 5 Zákona stanovil lhůtu na elektronické podepsání závěrečného
protokolu na dva pracovní dny ode dne ukončení e-aukce. V aukčním systému je k úkonu autorizace
závěrečného protokolu připojeno časové razítko kvalifikovaného poskytovatele. V případě, že účastník
svou nabídku učiněnou v e-aukci elektronicky nepodepíše, bude na veškeré změny aukčních hodnot
účastníka pohlíženo jako na změny, které byly od počátku pro nedostatek formy neplatné a zadavatel
je v souladu s § 48, odst. 2, písm. a) Zákona oprávněn účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.
Zadavatel dále uvádí, že v souladu s čl. 24, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 910/2014 provede po 24 hodinách od elektronického podepsání závěrečného protokolu účastníkem
ověření platnosti certifikátu účastníka. V případě, že při tomto ověření bude certifikát účastníka
shledán neplatným, vyzve zadavatel účastníka k podání vysvětlení a zadavatel následně rozhodne
o dalším postupu.
Funkční nastavení internetového prohlížeče
Pro správné fungování aukčního sw je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou
funkci pro soubory cookies. Návod k tomu, jak má být toto nastavení v internetovém prohlížeči
správně provedeno, bude blíže specifikován ve výzvě k účasti v elektronické aukci.
Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software dostupnou v době konání
elektronické aukce. Tento software je nutný pro korektní chod e-aukčního sw, zvláště pak při podepisování dat platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Aktuální verzi Java Software je možné ověřit, příp. stáhnout z adresy http://www.java.com/. Tento
software je zdarma. Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player.
Účastník musí vlastnit platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu, jež splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 910/2014 a příslušné legislativy České republiky. V případě, že účastník zaručený elektronický
podpis nevlastní, pro účast v e-aukci si jej musí pořídit. Elektronické podpisy založené
na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb, např. První certifikační
autorita, a.s., Certifikační autorita PostSignum QCA (Česká pošta), akreditovaný poskytovatel
certifikačních služeb eIdentity, a.s. a další.
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Informace k získání kvalifikovaného certifikátu jsou dostupné na internetových adresách:
http://www.ica.cz, http://www.postsignum.cz, http://www.eidentity.cz.
Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v e-aukci (dále
jen „odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno,
příjmení a e-mail. K dané e-aukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě
uvedení více odpovědných osob bude do dané e-aukce zavedena pouze první osoba
dle poskytnutého seznamu. Při zavedení odpovědné osoby do aukčního systému 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 Aukční 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 e-aukce 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.

B.4.2. Administrativní informace
B.4.2.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 20.12.2016, a to do 9,00 hod.
Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se nepovažuje za podanou a
v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

B.4.2.2. Podmínky pro otevírání nabídek
V souladu s ustanovením § 110 odst. 1 zákona se otevírání obálek koná bez účasti účastníků
z důvodu hodnocení nabídek elektronickou aukcí.
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C. Závazné obchodní podmínky stanovené zadavatelem
C.1. Dodací podmínky
Dodávky budou realizovány na základě písemných objednávek oddělení SZM. Místem plnění je
sklad oddělení SZM v objektu zásobovací ústředny v areálu zadavatele na adrese alej Svobody 80,
Plzeň. Dodací lhůta činí maximálně 5 dní od data objednání, u mimořádných objednávek maximálně
24 hodin od data objednání. Doba použitelnosti při převzetí zboží musí být minimálně 1 rok.
V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách z důvodů
spočívajících na straně dodavatele, je tento povinen neprodleně písemně uvědomit zadavatele
(kupujícího) o přerušení dodávek. Zadavatel (kupující) je oprávněn po dobu přerušení dodávek
nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách,
jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí
uchazeč (prodávající) zadavateli (kupujícímu) do 14 dnů po obnovení dodávek formou dle dohody
se zadavatelem (kupujícím).
Zadavatel (kupující) je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích
dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů
bez penalizace či jiného postihu ze strany uchazeče (dodavatele). Zadavatel (kupující) si vyhrazuje
právo v rámci smluvních podmínek ve sjednaných položkách odebírat inovované či nové výrobky,
pokud budou svými charakteristikami odpovídat tomuto zadání.

C.2. Platební podmínky
Dodávky budou hrazeny na základě fakturace s požadovanou dobou splatnosti jednotlivých faktur
minimálně 30 dnů.
Na daňovém dokladu musí být vždy u každé položky mimo obvyklých náležitostí uvedeno také její
zařazení do třídy zdravotnických prostředků a kód VZP (ZUM).

C.3. Identifikace nabízeného zdravotnického materiálu
Zadavatel požaduje u nabízených materiálů uvedení platného kódu VZP (ZUM) pro vykázání
zdravotnického materiálu plátcům zdravotní péče. Zadavatel požaduje garanci platnosti kódu VZP
(ZUM) pro nabízené (dodávané) materiály po celou dobu trvání smluvního vztahu. V případě zjištění
neplatnosti kódu VZP (ZUM) v průběhu trvání smluvního vztahu si zadavatel vyhrazuje právo
nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele.
Zadavatel požaduje uvedení standardizovaného identifikačního čárového kódu na jednotlivém
balení i na baleních přepravních. Toto stvrdí účastník v rámci nabídky předložením čestného prohlášení,
ve kterém dále potvrdí technickou a věcnou správnost standardizovaných identifikačních čárových kódů.
U vybraného účastníka (účastníků) si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si kontrolu technické
a věcné správnosti standardizovaného identifikačního čárového kódu u správce tohoto kódu
za účelem ověření, zda jsou použitelné k identifikaci materiálu. K tomuto účelu vyzve zadavatel
vybraného uchazeče (vybrané uchazeče) k dodání seznamu v digitální podobě (formát xls, dbf, sql)
nabízených materiálů ve struktuře:




katalogové číslo;
název;
platný kód VZP (ZUM);





typ standardizovaného čárového identifikačního kódu;
standardizovaný čárový identifikační kód pro měrnou jednotku;
standardizovaný čárový identifikační kód pro přepravní balení.
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Součástí (přílohou) seznamu bude dodání grafické podoby (alespoň jednu ukázku od každého
druhu kódu) standardizovaného čárového kódu uvedeného na obalu měrné jednotky/přepravních
balení dané výrobní řady z důvodu ověření snímatelnosti čárových kódů.

C.4. Sankce
Úrok z prodlení spojený s nedodržením splatnosti faktury může činit maximálně 0,01% z dlužné
částky za každý den prodlení.
Smluvní pokuta spojená s prodlením dodávky ze strany uchazeče (dodavatele) musí činit
minimálně 0,01% z kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.

C.5. Kupní cena
Kupní cena musí být garantována jako cena konečná, nejvýše přípustná a obsahující veškeré
náklady prodávajícího jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky a další
náklady prodávajícího.

C.6. Podmínky pro změnu nabídkové ceny
Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná, kterou lze překročit
pouze při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu koruny vůči euru nebo
dolaru o více než 20%, případně při změně celních či daňových sazeb, a to pouze ve výši shodné
s tímto navýšením a po písemném souhlasu odběratele. Navýšení ceny musí být projednáno
s odběratelem minimálně s měsíčním předstihem.
V případě, že dojde na trhu ke snížení cen, nebo dojde-li ke změně ceny uvedených výrobků
v souvislosti se změnou úhrady ze strany zdravotní pojišťovny, je uchazeč (prodávající) povinen provést
snížení cen na srovnatelnou úroveň. Změny oznámí odběrateli písemně nebo elektronickou cestou.

C.7. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložení čestného prohlášení, kterým bude uchazeč
potvrzovat platnost své pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
s limitem pojistného plnění pro případ pojistné události vyšším nebo rovným než 5 mil. Kč, nebo
ekvivalentu v EUR. V případě, že touto smlouvou nedisponuje, předloží čestné prohlášení o jejím
sjednání tak, aby platila po celou dobu předpokládané platnosti kupní smlouvy.

C.8. Vzorová kupní smlouva
Obchodní podmínky uvedené v bodech C.1. až C.7. jsou zakotveny v přiložené vzorové kupní
smlouvě, která slouží jako závazný vzor pro uchazečem předkládaný návrh kupní smlouvy. Kupní
smlouva musí být jednostranně vypověditelná bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce, která
počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

C.9. Vysvětlení zadávací dokumentace, její doplnění a změny
Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu zadávacích podmínek při dodržení postupu podle § 99
zákona a upozorňuje účastníky, že v zájmu úplného a správného zpracování nabídky je nutné
sledovat Profil zadavatele, na kterém mohou být zveřejněny změny nebo doplnění zadávací
dokumentace.
Na stejném místě zveřejní zadavatel také vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona,
a to nejméně 4 pracovní dny před termínem pro podání nabídek.
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D. Další podmínky, stanovené zadavatelem pro zpracování nabídek
D.1. Způsob zpracování nabídkové ceny
Cenu zadavatel požaduje zpracovat dle jednotlivých položek zakázky (viz tabulka pro vyplnění
cenové nabídky v příloze), vše v tuzemské měně bez i včetně DPH. Cenu zadavatel požaduje
kalkulovat pro jednotlivé položky s ohledem na odebírané množství (viz tabulka v příloze). Účastník
uvede nabídkovou cenu pro každou položku.
Nabídková cena systému nesmí překročit maximální úhradu zdravotní pojišťovny za tento systém
definovanou v číselníku zdravotnických prostředků.

D.2. Požadavky na jednotnost zpracování nabídek
D.2.1. Počet vyhotovení
Nabídka musí být zpracována v jednom originálním vyhotovení. Zadavatel žádá účastníky o poskytnutí
druhého vyhotovení, které může být tvořeno prostými kopiemi všech dokladů a dokumentů.

D.2.2. Podmínky použití cizojazyčných dokumentů
Nabídka účastníka a veškerý písemný styk i ústní 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. Pro předkládané prospekty a klinické studie není překlad do českého jazyka
požadován.

D.2.3. Obsah nabídek
Nabídka účastníka musí obsahovat následující oddělené části v uvedeném pořadí:

1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ)
2. Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikace účastníka dle bodu B.3.2. této zadávací
dokumentace

3. Doklady prokazující technickou kvalifikaci dle bodu B.3.2.3., písm. b) a c) této zad. dokumentace
4. Čestné prohlášení dle bodu C.7.
5. Čestné prohlášení dle bodu C.3.
6. Popis, parametry, specifikace, příp. obrazová dokumentace a výsledky klinických studií
nabízených materiálů

7. Návrh kupní smlouvy (podepsaný oprávněnou osobou)
8. Nabídka v tabulkách dle přílohy této zadávací dokumentace

D.2.4. Pokyny ke zpracování nabídky
Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce, zabezpečené vůči možnosti
neoprávněného otevření způsobem dle úvahy účastníka. U nezabezpečených nabídek nemůže
účastník vznášet námitky ve smyslu rozdílu mezi nabídkou doručenou zadavateli a předanou
účastníkem k doručení zadavateli.
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Obálka musí být označena:
- nápisem „Veřejná zakázka: Dodávky neuromodulačních systémů k léčbě neztišitelné
chronické bolesti 2016 II. Zjednodušené podlimitní řízení. NEOTEVÍRAT.“.
- adresou (včetně jména kontaktní osoby) dodavatele
Osobně lze předat nabídku v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin osobě přijímající nabídky, tj. Ing.
Petru Kozákovi, vedoucímu inspekčního odboru, nebo ji lze zaslat doporučeně poštou. V den otevírání
obálek lze osobně předat nabídku na výše uvedeném místě od 7:00 do 9:00. Osobní předání je nutné
předem ohlásit telefonicky na čísle +420 377 103 661.
Poštovní adresou pro zaslání nabídky je:
Fakultní nemocnice Plzeň
Inspekční odbor
Ing. Petr Kozák
alej Svobody 80
323 00 Plzeň – Lochotín
Místem osobního předání je kancelář č. 3-32 ve víceúčelovém objektu ve spodní části areálu
zadavatele na adrese alej Svobody 80, Plzeň - Lochotín. V případě nepřítomnosti výše uvedené
osoby přijímající nabídky, přijímá nabídky paní Gabriela Mašková - Marešová, kancelář 3-33A v témže
objektu.
Na nabídky zaslané na jinou adresu nebo předané jiným osobám v rámci FN Plzeň nebude brán
při otevírání obálek zřetel.

E. Závěrečná ustanovení
1. Účastník je povinen do nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem výzvy, že si
před podáním nabídky vyjasnil případná sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a
že s podmínkami výzvy souhlasí a respektuje je.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky výzvy (§ 99 zákona), případně zadávací řízení zrušit (§ 127 a § 128 zákona).

3. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.

4. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení
účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámit jeho
uveřejněním na profilu zadavatele.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Krycí list
Text obchodní kupní smlouvy na dodávku zboží
Tabulka pro cenové zpracování nabídky
Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
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