Zadávací dokumentace
č.j.: 144/20

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:
Z2021-001451

FN Motol - Ipilimumab II
EFAS č. 2005200054 (pro část 1)
EFAS č. 2005200055 (pro část 2)
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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:
Mgr. Bohdan Procházka - Odbor veřejných zakázek, email: verejne.zakazky@fnmotol.cz

Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

2.

Název, účel předmět a klasifikace předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

FN Motol - Ipilimumab II

Druh veřejné zakázky:

dodávky

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

Rozdělení veřejné zakázky na dvě části dle § 35 a § 101 ZZVZ:
Číslo a název části:
1. část: Ipilimumab 50 mg
2. část: Ipilimumab 200 mg
Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jednu nebo pro všechny části veřejné
zakázky. Nabídka musí být podána pro každou část samostatně. Nabídky budou posuzovány,
hodnoceny v každé části veřejné zakázky samostatně.

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.
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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.

2.2

Účel veřejné zakázky

2.2.1

Účelem této nadlimitní veřejné zakázky (dále také „VZ“) je vybrat dodavatele k uzavření
Kupní smlouvy, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky níže v odst. 2.3.1.
uvedených léčivých přípravků do nemocniční lékárny FN Motol.

2.2.2

Kupní smlouvou v tomto zadávacím řízení je myšlena písemná smlouva mezi zadavatelem
a jedním dodavatelem uzavřená na dobu určitou - tj. 48 měsíců, která bude upravovat
podmínky jednotlivých dílčích dodávek po dobu platnosti Kupní smlouvy, zejména pokud jde
o cenu a množství.

2.2.3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená v souladu s § 16 a násl. ZZVZ činí:
18 386 833,- Kč.

2.2.4

Předpokládaná hodnota pro jednotlivé části veřejné zakázky činí:
Část 1 – Ipilimumab 50 mg

17 431 673,- Kč bez DPH

Část 2 – Ipilimumab 200 mg

955 160,- Kč bez DPH

2.3

Vymezení předmětu plnění

2.3.1

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou
látkou Ipilimumab a to dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží.

2.3.2

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.

2.4

Klasifikace předmětu VZ - CPV
Kódy CPV/NIPEZ:
33652100-6

3.
3.1

Doba a místo plnění VZ
Předpokládaná doba plnění
Doba plnění této VZ bude na dobu 48 měsíců, a to ode dne účinnosti Kupní smlouvy
s vybraným dodavatelem.

3.2

Místo plnění VZ
Místem plnění je sídlo zadavatele: Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice v Motole,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

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
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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 a podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ
prokazuje účastník předložením:
 Podle § 77 odst. 1 ZZVZ výpisem z obchodního rejstříku, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence požaduje;
 Podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ dokladem o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje
osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, tj. povolení
k distribuci léčiv na území ČR dle příslušných právních předpisů, vydané Státním
ústavem pro kontrolu léčiv dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech) nebo obdobné doklady vyžadované k distribuci
léčiv v souladu s ustanovením § 75 zákona o léčivech.

4.4

Společná ustanovení ke kvalifikaci dodavatelů

4.4.1

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

4.4.2

Podle § 83 ZZVZ
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě 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 disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ 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 § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ obsahovat
závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
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4.4.3

Zadavatel v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ si před uzavřením smlouvy od vybraného
dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

4.4.4

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.

4.4.5

Dodavatel musí při společné účasti dodavatelů v řízení a při prokazování kvalifikace
prostřednictvím jiných osob dbát povinností stanovených v § 82 a násl. ZZVZ.

4.4.6

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

4.4.7

Dle § 81 ZZVZ 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 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.

4.4.8

Dle § 107 odst. 4 ZZVZ dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být
současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.

4.4.9

Dle § 107 odst. 5 ZZVZ zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně
je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.

4.4.10 Dle § 88 odst. 1 ZZVZ 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.
4.4.11 Dle § 88 odst. 2 ZZVZ dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel
jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

5.

Další požadavky zadavatele

5.1

Požadavky zadavatele na poddodavatele

5.1.1

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.
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5.1.2

Zadavatel na základě § 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.

5.2

Požadavky na vybraného dodavatele

5.2.1

V souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel
zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence
údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických
a fyzických osob.

5.2.2

V souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle
odst. 4, zadavatel ve výzvě podle odst. 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení
výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečnými majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli,
těmito doklady jsou zejména:
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 seznam akcionářů,
 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplácení podílu na zisku,
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

5.2.3

6.

V souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který
nepředložil údaje či doklady podle § 122 odst. 3 nebo 5 ZZVZ.

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

6.1

Obchodní podmínky

6.1.1

Účastník předloží zadavateli, závazný Návrh Kupní smlouvy na předmět veřejné zakázky dle
závazného Návrhu Kupní smlouvy včetně relevantní Přílohy č 1 (dle Přílohy č. 4 zadávací
dokumentace). Účastník doplní text smlouvy, a to pouze o relevantní informace vyžadované
zadavatelem. Účastník není oprávněn Návrh smlouvy jakkoliv měnit bez souhlasu
zadavatele. Účastník není oprávněn vkládat do Návrhu smlouvy jiné závazky či povinnosti
vůči zadavateli než jsou v závazném vzoru stanoveny. V případě, že účastník v rozporu
s tímto bodem 6.1.1. upraví závazný Návrh smlouvy, bude jeho nabídka vyřazena a účastník
vyloučen ze zadávacího řízení.

6.1.2

Návrh Kupní smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka v souladu se způsobem jednání jménem účastníka, prostá kopie
zmocnění nebo pověření musí být v takovém případě součástí Návrhu smlouvy dodavatele.

6.1.3

Detailní vymezení závazných obchodních a platebních podmínek je uvedeno v Kupní
smlouvě, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

6.1.4

Účastník podáním své nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí
budoucího smluvního vztahu.
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6.2

Platební podmínky

6.2.1

Platební podmínky jsou uvedeny v ustanoveních Kupní smlouvy.

6.3

Další obchodní podmínky
Účastník musí předložit:
a) vyplněnou Přílohu č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží
b) čestné prohlášení, že účastník vlastní platný elektronický podpis založený
na kvalifikovaném certifikátu, které je součástí Přílohy č. 1 – Krycí list nabídky této
zadávací dokumentace.

7.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

7.1

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách jako cena nejvýše přípustná, a to
v členění dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace tj. Krycí list nabídky.

7.2

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.).

7.3

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.

7.4

Nabídkovou cenu v českých korunách účastník zpracuje vyplněním Přílohy č. 2 zadávací
dokumentace - Informační a cenová tabulka a v Příloze č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží.

7.5

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

7.6

Nabídková cena pro první podání do aukčního kola bude zpracována v souladu se zadávací
dokumentací za měrnou jednotku (MJ). 1 MJ = 1 balení; cena za MJ bude uvedena v Kč bez
DPH.

7.7

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.

8.

Vyhrazená práva zadavatele

8.1

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení,
vyjma případů stanovených ZZVZ.

8.2

Nabídka a ostatní písemnosti se předkládají v českém jazyce. Doklad ve slovenském jazyce
a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

8.3

Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k řádné
a včasné realizaci předmětu VZ. 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.

8.4

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 nabídky s ohledem
na rozsah a závažnost změny, vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací dokumentace.
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8.5

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídky.

8.6

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.

9.

Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění

9.1

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).

9.2

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

9.3

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

9.4

V případě, že dodavatel nezašle žádost o vysvětlení v zákonné lhůtě, zadavatel si vyhrazuje
právo předmětnou žádost o vysvětlení nevyřídit.

9.5

Prohlídku místa plnění s ohledem na předmět plnění VZ nebude zadavatel organizovat.

10.

Požadavek na jistotu
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

11.

Lhůta a způsob podání nabídky

11.1

Lhůta pro podání nabídek končí v souladu s § 57 odst. 1 ZZVZ dne 18.2.2021 v 10:00
hodin.

11.2

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

11.3

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

12.
12.1

Pokyny a požadavky na zpracování nabídky
Obsah nabídky

12.1.1 Nabídku podá v elektronické podobě v souladu s formálními podmínkami zadavatele
uvedenými v zadávací dokumentaci.
12.1.2 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
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a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce
se předkládají bez překladu.
12.1.3 Za obsah nabídky odpovídá výlučně účastník, který je povinen zajistit, aby nabídka
a všechny doklady a Přílohy, na které se nabídka odvolává, byly srozumitelné a aby
splňovaly podmínky a předpoklady stanovené v této zadávací dokumentaci.
12.1.4 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 prostou kopii plné moci či jiného
platného pověřovacího dokumentu opravňujícího tuto osobu k podpisu.
12.1.5 Všechny stránky musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou (doporučení zadavatele).
12.1.6 Nabídka musí být dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy překlepy, přepisy či jiné úpravy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.

12.2

Požadavky na jednotné uspořádání elektronické verze nabídky
Zadavatel doporučuje následovné řazení nabídky účastníka (pro nabídku do každé části):
 Krycí list nabídky zpracovaný podle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, vyplněný
a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
 Informační a cenová tabulka, která bude řádně vyplněna.
 Doklady k prokázání splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu včetně čestného
prohlášení podle Přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být
vyplněné a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
 Návrh Kupní smlouvy podle Přílohy č. 4 včetně relevantní Přílohy, tzn. Seznamu zboží.
Návrh Kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka.
 Další doklady dle uvážení účastníka (např. prohlášení účastníka k obchodnímu
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

13.

Zadávací lhůta
Zadavatel nestanovuje délku zadávací lhůty.

14.

Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek

14.1

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

14.2

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek na VZ podle výše celkové nabídkové ceny.
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (§ 115 ZZVZ) za
celé plnění části VZ v Kč bez DPH.

14.3

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.
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14.4

Účastník, který splní všechny kvalifikační předpoklady a podal nabídku, která splňuje
technické podmínky, stanovené zadavatelem, bude vyzván k účasti v aukčním kole
elektronické aukce. V elektronické aukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání
aukčních hodnot ve výši 0,1% uvedené ceny. Výchozí hodnotou bude Nabídková cena
za MJ, tj. 1 balení. Veškeré informace týkající se průběhu elektronické aukce a jejího
nastavení budou uvedeny ve Výzvě, která bude elektronicky odeslána všem nevyloučeným
účastníkům.

14.5

HODNOCENÍ NABÍDEK - ELEKTRONICKÁ AUKCE

14.5.1 Hodnocení nabídek proběhne v souladu s § 120 a § 121 ZZVZ formou elektronické
aukce (dále také „e-aukce“). Před zahájením e-aukce bude provedeno posouzení,
zda nabídky odpovídají zadávacím podmínkám, a hodnocení nabídek. Nutné informace
týkající se průběhu e-aukce a jejího nastavení budou uvedeny ve Výzvě k účasti
v elektronické aukci (dále také „Výzva“), která bude nejpozději 2 pracovní dny před
uskutečněním e-aukce elektronicky odeslána všem účastníkům, kteří nebyli vyloučeni
ze zadávacího řízení. Výchozím stavem e-aukce budou výsledky hodnocení.
14.5.2 Účastník ve své nabídce uvede e-mailový kontakt osoby odpovědné za elektronickou
aukci. Tento e-mailový kontakt bude využíván pro zasílání notifikací ohledně nových zpráv
v elektronické schránce systému PROEBIZ, ke které účastník obdrží přístup
od administrátora.
14.5.3 Do elektronické schránky PROEBIZ je zasílána Výzva k účasti v elektronické aukci
a současně se zpřístupněním Výzvy v elektronické schránce je účastníkovi odeslán
i Notifikační e-mail na e-mailovou adresu osoby odpovědné za elektronickou aukci.
14.5.4 Zadavatel v souladu s § 120 ZZVZ stanovil následující podmínky a pravidla pro průběh
hodnocení formou elektronické aukce.
14.5.5

Po hodnocení ve smyslu § 121 odst. 1 písm. c) ZZVZ zadavatel vyzve účastníky, kteří
nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení, k účasti v e-aukci, a to prostřednictvím Výzvy, která
bude účastníkům nejpozději 2 pracovní dny před uskutečněním vlastní elektronické aukce
zaslána elektronickou zprávou prostřednictvím použitého elektronického nástroje.

14.5.6 Ve Výzvě bude účastníkům dále sděleno datum otevření e-aukční síně (okamžik, od kdy
bude účastníkům umožněno zobrazit výchozí stav e-aukce) a termín konání vlastní (ostré)
elektronická aukce. Minimální délka trvání elektronické aukce bude 20 minut. Ostré kolo
e-aukce bude vždy prodlouženo tak, že zbývající čas ostrého kola bude prodloužen
o 2 minuty, a to v případě, že se v posledních 2 minutách ostrého kola změní
v důsledku licitace hodnota nejvýhodnější nabídky (nabídky na prvním místě). Počet
prodloužení elektronické aukce není nikterak omezen.
14.5.7 Po celou dobu elektronické aukce budou každému účastníkovi, účastnícímu se elektronické
aukce, poskytovány následující informace:


informace o aktuálním pořadí účastníka;



informace o nejlepších aukčních hodnotách v rámci jednotlivých položek nabídky;



informace o celkové hodnotě aktuálně nejvýhodnější nabídky;



informace o aktuální celkové hodnotě nabídky účastníka zadávacího řízení



předpokládaný zbývající čas trvání elektronické aukce.

14.5.8 Výchozí stav elektronické aukce bude vycházet z nabídkových hodnot jednotlivých účastníků
a z výsledků hodnocení. Po celou dobu trvání elektronické aukce mohou účastníci upravovat
své nabídky (pouze na výhodnější nabídkové hodnoty). Předmětem e-aukce bude kritérium
nejnižší nabídkové ceny.
14.5.9

Zadavatel stanovuje, že účastník, účastnící se elektronické aukce, nesmí v aukci
nabídnout takové nabídkové hodnoty, jejichž hodnocení by mělo za důsledek stejné
hodnocení jako aktuálně nejvýhodnější nabídka.
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14.5.10 Zadavatel stanovuje podmínky, za kterých budou účastníci oprávněni v rámci elektronické
aukce podávat nové aukční hodnoty takto:


Cenovou nabídku položky (aukční hodnotu) je možno snižovat minimálně o 0,10%.
Minimální krok se vztahuje ke stávající hodnotě položky, kterou daný účastník
požaduje změnit (tj. porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného
účastníka).



Cenovou nabídku položky (aukční hodnotu) je možno snižovat maximálně o 50,00 %.
Maximální krok se vztahuje k nejnižší možné hodnotě položky, kterou daný účastník
požaduje změnit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky
u všech účastníků).

14.5.11 Zadavatel ukončí elektronickou aukci, jestliže neobdrží v posledních 2 minutách ostrého kola
(včetně event. prodloužení) žádné nové aukční hodnoty, v jejichž důsledku by došlo
k prodloužení elektronické aukce.
14.5.12 Po ukončení elektronické aukce bude účastník vyzván k elektronickému podpisu
závěrečného protokolu. Zadavatel v souladu s § 36, odst. 5 ZZVZ stanovil lhůtu
na elektronické podepsání závěrečného protokolu na 2 hodiny od ukončení e-aukce.
14.5.13 Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení.
14.5.14 V případě vzniku objektivních technických potíží na straně zadavatele,
poskytovatele SW, je zadavatel oprávněn e-aukci ukončit a zopakovat.

případně

14.5.15 V případě nerozhodného výsledku elektronické aukce rozhodne zadavatel za dodržení
zásad § 6 ZZVZ o pořadí nabídek losováním, a to za přítomnosti notáře a účastníků
zadávacího řízení, kterých se nerozhodný výsledek aukce týká. Účastníci zadávacího řízení,
kterých se výběr losem týká, tak mají právo účastnit se losování a zkontrolovat před
zahájením losování zařízení a prostředky sloužící k losování. Přítomný notář osvědčí průběh
losování svým notářským zápisem. O termínu a místě konání losování budou účastníci
zadávacího řízení vyrozuměni zadavatelem písemně nejméně pět (5) pracovních dní před
losováním.

14.6

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SOFTWARU PROEBIZ

14.6.1 Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v e-aukci je nutné mít
v počítači nainstalovaný webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší
(http://microsoft.com/ie).
14.6.2 Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/flashplayer/),
v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod,
jak povolit cookies v internetovém prohlížeči, naleznete na http://proebiz.com/podpora.
14.6.3 Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software dostupnou v době konání
elektronické aukce. Tento software je nutný pro korektní chod e-aukčního SW v případě,
že se data podepisují elektronickým podpisem. Java Software je možné stáhnout z adresy
http://www.java.com/. Tento software je k dispozici zdarma.
14.6.4 Účastník musí vlastnit platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu,
který splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (dále jen
„Nařízení“) a příslušné legislativy České republiky. Elektronické podpisy založené
na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb v jednotlivých
členských státech EU.
14.6.5 Vlastnictví platného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu potvrdí
účastník čestným prohlášením, které je součástí Přílohy č. 1 – Krycí list nabídky této
zadávací dokumentace.
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15.

Závěrečná ustanovení

15.1

Zadavatel si v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení,
pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení. Tento důvod zrušení může
zadavatel použít pouze do doby odeslání oznámení o výběru dodavatele.

15.2

U vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou
akciové společnosti, zadavatel dle § 48 odst. 9 ZZVZ ověří na základě informací vedených
v obchodním rejstříku, zda má tento dodavatel vydány výlučně zaknihované akcie. V případě
že vybraný dodavatel nemá vydány výlučně zaknihované akcie, zadavatel tohoto vybraného
dodavatele vyloučí.

15.3

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky
v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v případě,
že účastník uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

15.4

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 řízení 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.

15.5

Zadávací podmínky nesmí být považovány za investiční doporučení učiněné zadavatelem
pro jakéhokoli dodavatele či jinou osobu, která se zamýšlí podílet na veřejné zakázce. Každý
dodavatel či jiná osoba, jíž byla zadávací dokumentace zpřístupněna, si musí provést své
vlastní nezávislé zhodnocení veřejné zakázky.

15.6

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.

15.7

Zadavatel neposkytne v souladu s ustanoveními § 218 odst. 2 ZZVZ podle zákona
o svobodném přístupu k informacím: a) do ukončení zadávacího řízení informace, které
se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení, b)
důvěrnou informaci podle ustanovení § 218 odst. 1 ZZVZ (tj. údaj nebo sdělení, které
dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je za důvěrné); to neplatí pro
informace, které má zadavatel povinnost podle ZZVZ uvést ve zprávě o hodnocení,
oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.
Pokud dodavatel považuje nějaký údaj nebo sdělení, které poskytl zadavateli v zadávacím
řízení za důvěrné ve smyslu ustanovení § 218 odst. 1 ZZVZ, musí je jako důvěrné označit.
Zadavatel nemusí v souladu s ustanovením § 218 odst. 3 ZZVZ uveřejnit informaci podle
ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v
rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu
obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
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16.

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

Přílohy:
Příloha č. 1 ZD

Krycí list nabídky

Příloha č. 2 ZD

Informační a cenová tabulka (pro každou část VZ)

Příloha č. 3 ZD

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

Příloha č. 4 ZD

Návrh Kupní smlouvy (včetně relevantní Přílohy)

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží (pro každou část VZ)
(Fakultativní příloha - Vzor prohlášení k obchodnímu tajemství)

V Praze dne 12.1.2021

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