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

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou souhrnem požadavků zadavatele uvedených v Kvalifikační
dokumentaci, Zadávací dokumentaci a jiných dokumentech obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky
(např. Obchodní podmínky zadavatele, technická specifikace apod.). Pokud některé požadavky nejsou upraveny
těmito zadávacími podmínkami, jsou upraveny zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou tedy souhrnem požadavků zadavatele,
nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které
se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci a kterými se musí účastníci zadávacího řízení dodavatele
při zpracování své nabídky řídit.
V předmětném zadávacím řízení zastupuje v souladu s ust. § 151 shora citovaného zákona zadavatele
společnost RECTE.CZ, s.r.o., IČ 619 72 690, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava (dále
jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž pověřené osobě není
uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům, a to v rozsahu podle ust. § 151 odst. 2 shora citovaného zákona.
Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu příslušných lhůt jsou úkony učiněné pověřenou osobou.
S ohledem na tuto skutečnost jsou účastníci předmětné veřejné zakázky (dodavatel, uchazeč) povinni veškeré
doklady a požadované listiny doručovat pověřené osobě (kromě nabídek- podávají se u zadavatele). Doklady a
požadované listiny se považují za doručené dnem, kdy byly prokazatelně doručeny pověřené osobě. Od této
doby pak začínají plynout i případné lhůty uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a vázané na doručení dokladů a požadovaných listin.
Jakákoliv komunikace mezi zadavatelem, resp. osobou pověřenou výkonem zadavatelské činnosti a jednotlivými
dodavateli (uchazeči) bude probíhat výhradně podle ust. § 148 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Telefonická, osobní nebo jiná komunikace je z tohoto důvodu nepřípustná.

Pokud se v textu těchto Zadávacích podmínek uvádí:
-

„zákon“, jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
„zadavatel“, jedná se o zadavatele veřejné zakázky uvedeného v čl. I těchto zadávacích podmínek
„pověřená osoba“, jedná se o společnost zastupující zadavatele uvedenou v čl. II těchto zadávacích
podmínek,
„dodavatel“, jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která se účastní předmětné veřejné zakázky,
„uchazeč“, jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která předloží ve stanovené lhůtě svou nabídku do
předmětné veřejné zakázky,
„kvalifikace dodavatele“, jedná se o způsobilost dodavatele pro plnění předmětné veřejné zakázky,
„kvalifikační dokumentace“, jedná se o dokumentaci obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání
splnění kvalifikace dodavatele,
„subdodavatel, jedná se o osobu, pomocí které má dodavatel plnit určitou část předmětné veřejné zakázky
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění předmětné veřejné zakázky určité věci či práva,
„zadávací podmínky“, jedná se o veškeré požadavky zadavatele uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího
řízení, Kvalifikační dokumentaci nebo Zadávací dokumentaci, případně v dalších dokumentech obsahujících
vymezení předmětu veřejné zakázky,
„zadání“, jedná se o závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je
zadání veřejné zakázky,
„Věstník veřejných zakázek“, jedná se o část Informačního systému o veřejných zakázkách, která
zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách,
„profil zadavatele“, jedná se o elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový
přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek,
„zboží“, jedná se o označení dodávky v obchodních podmínkách,
„kupující“, jedná se o označení zadavatele ve smlouvě,
„prodávající“, jedná se o označení uchazeče ve smlouvě,
Článek I
Základní údaje o zadavateli

Zadavatel:
Spisová značka:
Oprávněná osoba zadavatele:
IČ:
DIČ:
Telefon, fax:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail zadavatele:
Profil zadavatele:

Nemocnice Strakonice, a.s.
B 1465 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva
260 95 181
CZ 260 95 181
+420 383 314 120
ČSOB a.s., pobočka Strakonice
199127585/0300
Ing. Karel Matas, +420 728 784 906
sekretariat@nemocnice-st.cz
http://jihnem.cz/3-Verejne-zakazky
Článek II
Základní údaje o pověřené osobě

Pověřená osoba:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Telefon, fax:
Kontaktní osoba:
E-mail pověřené osoby:
Profil pověřené osoby:

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Petrem Hnízdou, jednatelem
619 72 690
CZ 619 72 690
+420 597 461 313
Jana Šenková, Ing. Markéta Mojžíšková
recte@recte.cz
www.recte.cz

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona (čl. III zadávacích podmínek),
- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona (čl. IV zadávacích podmínek),
- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, když vzor
prohlášení tvoří Přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek,
- technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona (čl. V zadávacích podmínek).
Dodavatel předkládá do své nabídky kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Článek III
Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
1.

Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve svých nabídkách prokázali splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 zákona způsobem uvedeným v ust. § 53 odst. 3 zákona.

2.

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů, pokud ve své nabídce předloží:
- výpis z evidence Rejstříku trestů podle ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona,
- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení podle ust. § 53
odst. 1 písm. f) zákona,
- potvrzení příslušného orgánu či instituce podle ust. § 53 odst. 1 písm. h) zákona,
- čestné prohlášení podle ust. § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona. Vzor čestného prohlášení
tvoří Přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek.
Článek IV
Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

1.

Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve svých nabídkách prokázali splnění profesních kvalifikačních
předpokladů podle ust. § 54 písm. a) a b) zákona.

2.

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů, pokud ve své nabídce předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Článek V
Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

1.

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a za podmínek podle tohoto
článku a zákona takto:

2.

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů podle ust. § 56 odst. 5 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných dodávek (dodávka lékařské technologie) realizovaných (tj.
ukončených) dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou
tohoto seznamu musí být buď osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží
dodáno veřejnému zadavateli, osvědčení vydané či podepsané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné
osobě než veřejnému zadavateli nebo smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele,
není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Způsob prokázání podle ust. § 56 odst. 5 písm. b) zákona:
Dodavatel předloží požadované dokumenty (tj. seznam významných dodávek a osvědčení k nim), z nichž
bude patrné splnění požadované úrovně kvalifikačního předpokladu. Seznam významných dodávek
realizovaných dodavatelem musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.
Dále dodavatel uvede u těchto uváděných dodávek (rovněž jako přílohu Osvědčení objednatelů), zda byly
dodávky realizovány společně s jiným dodavatelem (např. jako společná nabídka v rámci sdružení) a jaký
byl podíl dodavatele (stanovený v %) na celkovém plnění. Shora uvedenou skutečnost prokáže čestným
prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu
plnění veřejné zakázky podle ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud v seznamu významných
dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech budou uvedeny minimálně čtyři dodávky
(zdravotnický nerez nábytek) v minimálním finančním objemu takto:
1) Minimálně jednu dodávku (zdravotnický nábytek – nerez: pitevní stůl se zdvihem), která musí dosahovat
finančního limitu minimálně 200 tis. Kč bez DPH.
2) Minimálně jednu dodávku (zdravotnický nábytek – nerez: vozík s váhou a elektrickým zdvihem), která
musí dosahovat finančního limitu minimálně 100 tis. Kč bez DPH.
3) Minimálně jednu dodávku (zdravotnický nábytek – nerez: laboratorní váhy), která musí dosahovat
finančního limitu minimálně 100 tis. Kč bez DPH.
4) Minimálně jednu dodávku (zdravotnický nábytek – nerez: vozík na léky včetně dokumentace), která musí
dosahovat finančního limitu minimálně 10 tis. Kč bez DPH.
3.

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních podle ust. § 56 odst. 1 písm. f) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů podle ust. § 56 odst. 5 písm. a) zákona:
Uchazeč předloží jako součást své nabídky doklad prokazující shodu požadovaného výrobku.
Způsob prokázání podle ust. § 56 odst. 5 písm. b) zákona:
Jako součást své nabídky předloží uchazeč doklad prokazující shodu požadovaného zboží, a to v prosté
kopii.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu
plnění veřejné zakázky podle ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona:
Dodavatel tento kvalifikační předpoklad splňuje, pokud ve své nabídce předloží prohlášení o shodě
s uvedenou kvalifikační třídou zdravotnického prostředku, a to v českém jazyce.

Odůvodnění požadavku na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel stanovil počet dodávek pro každou část 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, a to pro každou část předmětu veřejné zakázky
zvlášť. Pokud dodavatel nemá dostatečné zkušenosti s plněním jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky,
tzn., není schopen prokázat splnění požadovaného technického kvalifikačního předpokladu, je oprávněn
v takovém případě prokázat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím třetí osoby.
V podrobnostech zadavatel odkazuje na zákon, konkrétně na ust. § 51 odst. 4 zákona.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Článek VI
Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky, jednotlivé části předmětu veřejné zakázky
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 44 ks zdravotnického nerez nábytku
nového (nikoliv demo nebo repasovaného), a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních
dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle kódů CPV:
33192000 – 2 ........................................................................................................................... Lékařský nábytek
3. Podrobnější vymezení plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Zadavatel připouští (+,-) 10 % odchylku od zadaných parametrů uvedených v technické specifikaci. Musí však
být dosaženo medicínských účelů. Rovnocennost odchylky musí dodavatel ve své nabídce dostatečným
způsobem prokázat, a to vždy písemně a jako součást své nabídky.
4. Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech
obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo
určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (ust. § 44
odst. 11 zákona). Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a
použitelnosti. Odchylka bude dodavatelem v nabídce jednoznačně označena, a to červeným zvýrazňovačem
a nápisem odchylka.
Článek VII
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali části veřejné zakázky, které
mají v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům. Pokud k plnění veřejné zakázky využije plnění
subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele dodavatel uvést jeho identifikační údaje a podíl (v
%) na celkovém plnění. Subdodavatelské schéma bude součástí předložené nabídky a rovněž i součástí
předloženého návrhu kupní smlouvy. V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky (předmětu smlouvy) stanovuje
zadavatel pro vybraného uchazeče podmínku, že změna subdodavatele uchazeče může být provedena pouze po
předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud nebude uchazeč plnit s pomocí subdodavatelů, uvede ve své
nabídce čestné prohlášení o tom, že plnit předmět veřejné zakázky bude bez pomocí subdodavatelů. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Pokud dále zadavatel
požaduje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky doložení dalších listin, požaduje pouze jejich
prosté fotokopie.
Požadavek zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky – nerez zdravotnický nábytek
Pokud je v Příloze č. 3 – podrobné vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky uvedena tolerance, pak platí tato
tolerance, pokud je naopak uvedena přesná hodnota, platí tolerance (+,-)10 % od zadaných parametrů, pokud je
v technické specifikaci u konkrétní části uvedena maximální nebo minimální hodnota, jedná se o absolutní
podmínku, kterou zadavatel požaduje dodržet. Výjimky z tolerance jsou uvedeny v Příloze č. 3 samostatně pro
instrumentárium a sterilizační kontejnery. Dodavatel ve své nabídce dále předloží vše ve fotokopii: certifikát CE
výrobce, návod v českém jazyce na CD nosiči a doklad o splnění zákona č. 123/2000 Sb., o
zdravotnických prostředcích, v platném znění.

Článek VIII
Místo a termín plnění veřejné zakázky
1. Místem plnění je Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice.
2. Dodávka lékařské technologie bude zahájena po podpisu smlouvy (předpokládaný termín podpisu smlouvy je
prosinec 2013).
3. Termín dodání předmětu veřejné zakázky stanovuje zadavatel na 8 týdnů. Běh této lhůty začíná plynout dnem
následujícím po dni podpisu smlouvy zadavatelem i uchazečem.
Článek IX
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
1. Předmětem hodnocení kritéria celková výše nabídkové ceny bude hodnocení celkové nabídkové ceny bez
DPH.
Cena dodávky celkem bez DPH
DPH
Cena celkem včetně DPH

…………….. Kč
…………….. Kč
…………….. Kč

2. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené v technické specifikaci, přičemž zadavatel nepovažuje
za oceněnou takovou položku, u níž bude uvedeno 0,-- Kč. V případě, že uchazeč ocení položku 0,-- Kč,
bude zadavatel tuto skutečnost považovat za nesplnění podmínky uvedené v předchozím odstavci. Zadavatel
bude rovněž považovat za nesplnění vyhlášených podmínek takovou nabídku uchazeče, u kterého bude
některá z položek oceněna s odlišnými počty nebo bude oceněna pouze částečně. Součástí nabídkové ceny
u těch částí předmětu veřejné zakázky, u nichž to vyžaduje zákon, musí být rovněž i zaškolení obsluhy a
instruktáž, a to podle ust. § 22 zákona č. 123/2000, o zdravotnických prostředcích.
3. Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 1,5 mil. Kč bez DPH.
4. Část nákladů na realizaci předmětu veřejné zakázky bude hrazena z dotace poskytnuté v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.6 Rozvoj zdravotnické péče spolufinancované
z rozpočtu EU.
Název projektu:
Název projektu:

Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/2.6.00/05.01750
Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/2.6.00/05.01460
Článek X
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Zálohy na platby nebudou uchazečům poskytovány. Další podmínky financování a platební podmínky jsou
uvedeny v obchodních podmínkách zadavatele stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy, a to včetně
podmínek, při jejichž splnění je možné nabídkovou cenu změnit. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí
zadávacích podmínek této veřejné zakázky.
2. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. V případě, že
uchazeč předloží nepodepsaný návrh smlouvy, má se za to, že nabídku nepodal řádně a v takovém případě
bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.
3. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k návrhu smlouvy též smlouvu obsahující mj.
i závazek, že všichni dodavatelé uvedení ve smlouvě jsou vůči zadavateli a všem třetím osobám z jakýchkoliv
závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či
porušeních smluvních povinností, zavázáni společně a nerozdílně. Smlouva musí dále vymezovat, kdo je
oprávněn za ostatní dodavatele (účastníky) jednat a jaký je konkrétní podíl jednotlivých jeho účastníků na
celkovém plnění (věcné vymezení plnění).
4. V případě, že bude dodavatel plnit předmět veřejné zakázky s pomocí třetích osob (subdodavatelů), požaduje
zadavatel, aby uchazeč ve své nabídce věcně a procentuálně vymezil plnění, které bude plněno s pomocí
subdodavatelů. Seznam subdodavatelů bude tvořit přílohu předloženého návrhu smlouvy.

5. Zadavatel nepřipouští omezení výše odpovědnosti za škodu, stejně tak i sankcí uvedených v Požadavcích na
obsah smlouvy. Současně nepřipouští jakékoliv ujednání smlouvy, které by předem omezovalo výši škody,
kterou lze při porušení smluvních podmínek předvídat. Návrh smlouvy předložený v nabídce uchazeče nesmí
vyloučit ani omezit oprávnění zadavatele uvedená v zadávacích podmínkách.
6. Uchazeč předloží návrh smlouvy a všechny jeho přílohy v elektronické podobě v zapisovatelném formátu
(např. ve formátu *.doc).
Článek XI
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
1. Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést své identifikační údaje v rozsahu dle ust. § 17 písm. d) zákona a
další listiny a prohlášení podle ust. § 68 odst. 2 a 3 zákona. Vzor identifikačních údajů uchazeče tvoří Přílohu
č. 4, resp. Přílohu č. 5 (prohlášení dle § 68 zákona) těchto zadávacích podmínek.
2. Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele dle Přílohy č. 6. Do návrhu smlouvy budou dodavatelem zapracovány veškeré požadavky
uvedené v zadávacích podmínkách nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné
zakázky, které jsou pro dodavatele závazné, a dodavatel není oprávněn je měnit, pokud v zadávacích
podmínkách není stanoveno jinak.
3. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to na jednu část, kteroukoli z částí předmětu veřejné zakázky
nebo na všechny části předmětu veřejné zakázky. Dodavatel předloží svou nabídku v jedné obálce, ve které
budou dvě vyhotovení nabídky dodavatele a ty budou zřetelně označeny jako originál nabídky a kopie
nabídky. Dodavatel předloží svou nabídku rovněž v elektronické podobě na CD nebo DVD, když informace
na CD nebo DVD mají pouze informativní povahu. Nabídka (originál a kopie) v listinné podobě musí být
podána v řádně uzavřené jediné obálce označené názvem veřejné zakázky (viz dále), na které musí být
uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 zákona. Nabídka uchazeče
nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl a musí být zajištěna
způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.
4. Název veřejné zakázky: Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu.
5. Nabídky se podávají písemně. Dodavatel podává svou nabídku ve lhůtě pro podání nabídek uvedené
v Oznámení o zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED)
a na adresu osoby zadavatele v pracovních dnech od 8:30 hodin do 13:00 hodin. V den stanovený pro
doručení nabídek musí být nabídka doručena do stanovené hodiny (viz Oznámení o zakázce, TED). Za
včasné doručení nabídky nese odpovědnost výhradně dodavatel.
6. Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
7. Součástí nabídky musí být všechny listiny a doklady požadované zadavatelem v těchto zadávacích
podmínkách a rovněž všechny listiny a doklady požadované zákonem.
Článek XII
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (dále v textu „písemný dotaz“)
k zadávacím podmínkám ve lhůtách stanovených ust. § 49 zákona, a to elektronickou poštou se zaručeným
podpisem na adresu recte@recte.cz a současně i ve formátu .doc nebo písemně poštou na adresu osoby
pověřené výkonem zadavatelské činnosti zastupující zadavatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní úkon
dodavatele, požaduje zadavatel, aby byl každý takový písemný dotaz podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za dodavatele. Pokud bude adresovat dodavatel zadavateli více dotazů, bude postačovat,
pokud oprávnění podepisovat takový písemný dotaz doloží pouze u svého prvního písemného dotazu,
případně ve svém prvním dotazu uvést osobu, která bude takové dotazy zadavateli adresovat.
2. Písemný dotaz musí dále obsahovat identifikační a kontaktní údaje tazatele a název veřejné zakázky a
rovněž označení části předmětu veřejné zakázky, které se dotaz týká.

3. Pokud dodavatel doručí písemný dotaz do datové schránky pověřené osoby (ID datové schránky: zxhwt2n),
podmínka uvedená v odst. 1 tohoto článku neplatí.
4. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí písemné žádosti
dodavatelů při splnění podmínky definované v ust. § 49 odst. 3 zákona.
5. Odpovědi na písemné dotazy budou zadavatelem zveřejňovány na jeho profilu, a to včetně úplného znění
žádosti o dodatečné informace.
Článek XIII
Otevírání obálek s nabídkami
1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele ve lhůtě uvedené v Oznámení o zakázce
zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).
Místo pro doručení nabídek:

Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
kontaktní osoba Ing. Karel Matas

Místo pro otevírání obálek s nabídkami: Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
kontaktní osoba Ing. Karel Matas
2. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, kteří splní podmínky uvedené v ust. § 71 odst. 8 zákona,
z důvodů kapacitních možností však maximálně dva zástupci od jednoho uchazeče.
3. Komise pro otevírání obálek jmenovaná zadavatelem bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla a
bude kontrolovat úplnost nabídky, a to zda:
 je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyce,
 je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
4. Po provedení kontroly každé nabídky podle předchozího odstavce sdělí komise přítomným uchazečům
identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce;
komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně.
Článek XIV
Kritéria hodnocení
1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. V případě, že bude nabídková cena
uchazeče mimořádně nízká, bude zadavatel v takovém případě postupovat podle ust. § 77 zákona.
3. Obdrží-li zadavatel pouze jednu nabídku, nebo pokud po posouzení nabídek zůstane k hodnocení pouze
jedna nabídka, shora uvedený postup zadavatele neplatí, tzn., zadavatel nebude uchazeče vyzývat ke
zdůvodnění jeho mimořádně nízké nabídkové ceny, ale veřejnou zakázku (její část) v souladu s ust. § 84
odst. 1 písm. e) zákona zruší.
Článek XV
Jistota
Zadavatel složení jistoty nepožaduje.
Článek XVI
Další pokyny a informace k zadávacímu řízení
1. Zadávací lhůta činí 120 dní. Běh zadávací lhůty je upraven zákonem.
2. Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení budou zasílána na adresu osoby pověřené
výkonem zadavatelské činnosti – RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava.
3 Dodavatel (uchazeč) je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu (sídlo, místo
podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát
nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude
v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.

4. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a zadání veřejné zakázky zrušit, a to
z důvodů vyjmenovaných v ust. § 84 zákona.
5. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, náklady spojené s účasti
v zadávacím řízení nese každý dodavatel sám. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele
jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky, a to i v případech, kdy zadavatel veřejnou zakázku
zrušil.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i tohoto zadávacího řízení. Pokud
tohoto práva využije, bude postupovat v souladu se zákonem a se zásadami definovanými v ust. § 6 zákona.
7. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce uchazeče do doby uzavření smlouvy, je uchazeč
povinen zadavateli poskytnout řádnou a veškerou potřebnou součinnost.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace deklarované (obsažené) v jeho nabídce (nebo poskytnuté
dodatečně na základě písemné výzvy zadavatele) u třetích osob a uchazeč je povinen v takovém případě
zadavateli poskytnout řádnou součinnost. Zadavatel si vyhrazuje právo (možnost) použití informací, dokladů a
dalších listin předložených uchazečem v jeho nabídce za účelem ověření jejich pravdivosti.
9. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace, doklady či listiny poskytnuté uchazečem v rámci
předmětného zadávacího řízení, je-li to nezbytné pro postup podle zákona o veřejných zakázkách, nebo
pokud to vyplývá z jeho účelu.
Původní zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 04. 10. 2013.
Za správnost: Jana Šenková
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