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Zadavatel veřejné zakázky: Nemocnice Strakonice, a.s. 
 Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice 
 IČ: 260 95 181 

Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: RECTE.CZ, s.r.o. 
 Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava 
 IČ: 619 72 690 

Název veřejné zakázky: Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu 
  nadlimitní veřejná zakázka na dodávky 
 

Odůvodnění veřejné zakázky 
§ 156 odst. 1 zákona 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

Plánovaný cíl veřejné zakázky  Cílem je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu 
poskytování zdravotní péče v souladu se standardy 
bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality 
péče v Nemocnici Strakonice, a to prostřednictvím 
modernizace a obnovy technického a přístrojového 
vybavení. 

Podrobný popis diagnostického a terapeutického 
využití přístrojů je uveden v zadávacích podmínkách 
předmětné veřejné zakázky. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření 
smlouvy na dodávku lékařské technologie (dodávku 44 
ks zdravotnického nerez nábytku), a to včetně úplné 
dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, 
které umožní kupujícímu se zbožím nakládat, včetně 
instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, v rozsahu 
podle obchodních podmínek a technické specifikace, 
která je nedílnou součástí zadávacích podmínek.  

Při stanovení zadávacích podmínek zohledňoval 
zadavatel všechna rizika související s plněním veřejné 
zakázky a to zejména (nerealizace VZ, prodlení s 
plněním VZ, kvalitu plnění VZ, vynaložení případných 
dalších fin. nákladů). 

Předpokládaný termín splnění VZ: 02/2014 

Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou 
zakázkou a plánovaným cílem.  

Nákupem nové zdravotnické techniky dojde k zajištění 
požadované zdravotní péče v Nemocnici Strakonice, 
a.s. Nerealizací veřejné zakázky by nebylo možno 
dosáhnout stanoveného cíle, a to zvýšení kvality a 
bezpečnosti poskytované péče a zachování 
dostupnosti zdravotních služeb. 

Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.  

Povinností zadavatele je při čerpání finančních 
prostředků (nákup zboží) postupovat vždy v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
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(dále jen „zákon“). Vzhledem k tomu, že zadavatel je 
veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 2 zákona, není 
jiná alternativa, jak dosáhnout plánovaného cíle 
(nákup zboží), než postupem podle shora citovaného 
zákona, neboť lze zcela vyloučit možnost získat 
přístrojové vybavení pro zadavatele jiným způsobem 
např. darem.  
Nákup přístrojového vybavení vzhledem k výši 
předpokládané ceny bude realizován v otevřeném 
zadávacím řízení jako nadlimitní veřejné zakázka.  

Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle.  

Nákupem požadovaných přístrojů prostřednictvím 
veřejné zakázky zajistí zadavatel transparentnost 
zadávacího řízení, když budou podmínky zadávacího 
řízení rovněž zveřejněny kromě Věstníku veřejných 
zakázek též v Úředním věstníku Evropské unie a na 
profilu zadavatele. Zadavatel předpokládá, že 
otevřenou veřejnou soutěží zajistí nákup kvalitních 
lékařských přístrojů za nejvýhodnější možnou cenu. 

Další informace odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky. (nepovinný údaj)  

-------------------- 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady  
pro plnění veřejné zakázky na dodávky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek.  

Zadavatel stanovil počet dodávek předmětu veřejné 
zakázky za období posledních tří let z důvodu toho, 
aby měl (získal) jistotu, že přihlášený dodavatel má 
dostatečné zkušenosti s nabízeným plněním a že 
v posledních třech letech uskutečnil minimální 
stanovený počet dodávek pro jiné zadavatele. 
Finanční objemy pak byly stanoveny s přihlédnutím k 
výši předpokládané ceny. 
Požadovaná finanční hodnota všech významných 
dodávek nečiní v souhrnu trojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků či technických útvarů.  

Zadavatelem není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
popisu technického vybavení a opatření používaných 
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či 
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.  

Zadavatelem není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení 
kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo 
jinou osobou jeho jménem, případně provedení 
kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a 
výzkumu.  

Zadavatelem není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k 
dodání.  

 
Zadavatelem není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku 
vydaného příslušným orgánem.  

Požadavky zadavatele na předložení dokladu 
prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného 
příslušným orgánem jsou stanoveny s ohledem na 
rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky. 
Požadavek zadavatele na doložení Prohlášení o 
shodě je písemné ujištění dodavatele o tom, že jeho 
výrobek splňuje požadavky technických předpisů 
platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při 
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posouzení shody. Postup při posouzení shody stanoví 
zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná 
nařízení vlády.  

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky  
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
splatnost faktur.  

Lhůta splatnosti faktury je stanovena zadavatelem dle 
jeho interních fakturačních pravidel do 90 dní ode dne 
doručení faktury kupujícím. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím osobám.  

Pojištění odpovědnosti za škody patří dle zadavatele k 
základní pojistné ochraně každé společnosti. Při své 
činnosti může dodavatel případně způsobit majetkové 
škody a tyto škody mohou až několikanásobně 
převyšovat možné škody na vlastním majetku. Pokud 
by dodavatel měl financovat náhradu škody zadavateli 
jen z vlastních zdrojů, mohlo by to pro něj mít až 
existenční následky. Pojištění je tedy účinnou 
ochranou dodavatele před možnými nároky ze strany 
zadavatele. S ohledem na rozsah a složitost předmětu 
plnění veřejné zakázky zadavatel předpokládá, že 
pojistná částka ve výši odpovídající polovině kupní 
ceny je dostatečnou zárukou pro obě strany. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek bankovní záruky.  

Zadavatel bankovní záruku nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
záruční lhůtu.  

Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník nestanovuje 
zákonnou odpovědnost prodávajícího z titulu záruky, 
zadavatel stanovil záruční lhůtu v délce 24 měsíců, 
pokud výrobce nenabízí delší záruční lhůtu, a to 
s ohledem na rozsah a složitost plnění předmětu 
veřejné zakázky. Dle zkušeností zadavatele se jedná o 
délku záruky, která poskytuje dostatečný prostor pro 
zjištění všech možných skrytých vad dodaného zboží. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení dodavatele při plnění 
závazku dodat zboží řádně a včas.  

Zadavatel stanovil v obchodních podmínkách smluvní 
pokutu za prodlení dodavatele ve výši 0,1 % z kupní 
ceny, a to za každý i započatý den prodlení Tato výše 
smluvní pokuty byla stanovena s ohledem 
k předpokládané hodnotě veřejné zakázky a 
dostatečně kryje požadavky zadavatele na včasné 
dodání požadovaného přístroje. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou 
faktur.  

zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek.  S ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění 
veřejné zakázky zadavatel stanovil pro všechny 
dodavatele shodně: 

- termín plnění do 8 týdnů od podpisu smlouvy, který je 
pro zadavatele max. možný s ohledem na zajištění 
kvalitní lékařské péče v co nejkratším možném čase 

- nástup na odstranění vady do 24 hodin a tuto vadu, 
pak odstranit do 5 dnů, požadavek zadavatele je 
zajistit odstranění vady v nejkratším možném termínu, 
délka odstranění vady je stanovena vzhledem 
k technickým vlastnostem dodávaných přístrojů 

- smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny, která 
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kupujícímu vznikla vadným plněním. 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky  
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Vymezení technických požadavků a parametrů na 
dodávku zdravotnických přístrojů a techniky uvedl 
zadavatel v Technické specifikaci požadovaných 
přístrojů a zařízení, která je součástí zadávacích 
podmínek veřejné zakázky.   

Zadavatel stanovil technické podmínky objektivně a 
jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití 
požadovaného plnění vymezením charakteristik a 
požadavků ve vztahu k požadované dodávce, 
s ohledem na požadavky zadavatele na dodané 
přístroje a zařízení tak, aby technické podmínky 
nezaručovaly určitým dodavatelům konkurenční 
výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky 
hospodářské soutěže. Zadavatel též připustil použití i 
jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

nejnižší nabídková cena bez DPH Pro zadavatele je cena dodaných lékařských přístrojů 
a zařízení nejdůležitějším kritériem. Ostatní požadavky 
na termín plnění, sankce, délku záruky jsou stanoveny 
v zadávacích podmínkách shodně pro všechny 
dodavatele a dle zkušeností zadavatele nemají vliv na 
kvalitu plnění veřejné zakázky. 

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele  

Způsob hodnocení Odůvodnění 

Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší 
nabídková cena bez DPH. Zadavatel stanoví pořadí 
nabídek podle výše nabídkových cen. 

Zadavatel závazně postupuje v souladu s ust. § 79 
odst. 4 zákona. 

Odůvodnění předpokládané hodnoty  

Hodnota Odůvodnění 

1 500 000,-- Kč bez DPH 

 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu v souladu 
s pravidly stanovenými v zákoně na základě údajů a 
informací o zakázkách stejného, podobného předmětu 
plnění. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 
stanovena na základě „obvyklých“ cen požadovaných 
lékařských přístrojů a zařízení a dle „zkušeností“ 
zadavatele. 
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