Zadávací dokumentace
Pozáruční servisní služby na přístroj CT - plánovací

Č.j.: 5484/2021-ÚVN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále také jen „zákon“)
jako nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení dle ust. § 56 a násl. zákona

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Pozáruční
plánovací

servisní

služby

na

přístroj

CT

-

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6
61383082
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Služby
Název
Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

CPV
50421000-2

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky (5 let): 6 850 000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení nabídky účastníka.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena podle cen obdobných služeb zjištěných
zadavatelem z interních zdrojů a evidencí, nebo u jiných zadavatelů z veřejně dostupných
zdrojů.
5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování kompletních pozáručních
servisních služeb autorizovaným servisním střediskem pro přístroj CT, tj. zařízení umístěné na Ústavu
radiační terapie, které je ve vlastnictví zadavatele (dále také jen „ÚVN“) po dobu 5 let ode dne
účinnosti Servisní smlouvy (dále také jen „smlouva“).
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Zařízení:
ZAŘÍZENÍ
CANON AQUILION
Pozáruční servisní činnost bude zahrnovat zejména provádění následujících činností:
Služby na paušální bázi:
a) opravy jakýchkoliv závad, poruch či poškození 24 hodin denně (Po-Pá),
b) telefonická podpora kvalifikovaným personálem v pracovní dny bez omezení (Po-Pá),
c) technická podpora kvalifikovaným personálem v místě objednatele v pracovní dny bez
omezení (Po-Pá),
d) povinné bezpečnostně technické kontroly, elektrické revize v souladu s příslušnými platnými
právními předpisy a normami, update, zejména bezpečnostní úpravy a modernizace zařízení,
které jsou nařízeny výrobcem nebo požadovány právními předpisy,
e) plánovaná údržba a opravy zařízení, provádění provozních, verifikačních a kalibračních testů
v souladu s doporučeními a frekvencí předepsanými výrobcem v dokumentaci zařízení
přiložené jejím výrobcem,
f)

oprava dílů na zařízeních zahrnující dodávku, výměnu veškerých náhradních dílů a další
servisní služby, jejichž účelem je opětovné zprovoznění zařízení v případě jeho poruchy,
zahrnuje a to bez omezení,

g) provádění pravidelných instruktáží dle zákona č. 268/2014Sb. alespoň 1x / rok na základě
písemného požadavku objednatele.
h) veškeré použité náhradní díly při opravách jsou součástí paušální platby,
V rámci plnění požadavků zákona vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti) jako je
Vyhláška 82/2018 Sb a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR)
musí každá zdravotnická technika využívající výpočetní techniku umožňovat:
- instalaci záplat operačního systému, zejména kritických záplat jak jsou uvolňovány
výrobcem, popř. po otestování funkčnosti přístroje výrobcem ZT
- instalaci SW produktu pro ochranu před škodlivým kódem (antivirus),
- zamezení využívání administrátorkého účtu pro uživatelský přístup.
V případě nemožnosti provedení aktualizací a instalaci dodatečného SW informovat o této skutečnosti
ÚVN se zdůvodněním (vyjádření) výrobce zdravotnického zařízení.
Ve spolupráci pracovníky oddělní informatiky ÚVN vypracovat seznam IP přístrojů a komunikačních
portů ZT.
V rámci plnění servisní smlouvy je možné využívat vzdáleného přístupu k ZT při dodržení pravidel
stanovených interními předpisy ÚVN.
Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 5 této zadávací
dokumentace - Závazný vzor Servisní smlouvy.
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Místo plnění:
Místem plnění je Ústav radiační terapie v sídle objednatele na adrese U Vojenské nemocnice 1200,
169 02 Praha 6.
Další informace:
Zadávací dokumentaci včetně ostatních příloh zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/UVN. Zadavatel doporučuje účastníkům sledovat dokumenty
uveřejněné na profilu zadavatele ve věci této veřejné zakázky, zejména s ohledem na případné
vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
K návrhu smlouvy pro VZ účastník zpracuje a v rámci své nabídky jako přílohu návrhu smlouvy
doloží:
Seznam poddodavatelů
1. Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, jakou
část předmětu veřejné zakázky bude každý poddodavatel plnit.
2. V seznamu poddodavatelů musí být mimo jiné uvedeni poddodavatelé, pomocí kterých účastník
prokazuje kvalifikační předpoklady, a to v tom rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se podílejí
na prokázání kvalifikace.
3. Při specifikaci části plnění předmětu veřejné zakázky, které budou realizovány
poddodavatelsky, musí účastník vycházet ze specifikace předmětu zadávacího řízení, uvedené
v zadávacích podmínkách.
4. Účastník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace,
jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž
nový poddodavatel dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními
předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci zadávacího řízení.
Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání
zadavatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu
budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
5. V případě, že účastník pro plnění předmětu zakázky nevyužije žádné poddodavatele, doloží
jako přílohu smlouvy prohlášení, že žádné poddodavatele nepředpokládá.
6. Prohlášení o poddodavatelích je přílohou č. 3 ZD.
V případě, že účastník nepředloží výše požadované dokumenty vč. dalších vyplývajících
z návrhu smlouvy, může být zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení.
6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
1.

Vymezení závazných obchodních, platebních, záručních, sankčních a dalších podmínek je
uvedeno v příloze zadávací dokumentace č. 5 – Závazný vzor Servisní smlouvy.

2.

Cena za servisní činnost bude hrazena za kalendářní čtvrtletí, v pravidelných čtvrtletních
splátkách, a to na základě faktury vystavené k poslednímu dni příslušného čtvrtletí.

3.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

4.

Splatnost faktury je 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

5.

Účastník doplní do textu smlouvy pouze relevantní informace vyžadované zadavatelem.

6.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka veřejné zakázky podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka; originál či úředně ověřená kopie zmocnění nebo pověření musí
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být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka veřejné zakázky. Pokud návrh
smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.
7.

Pokud účastník zařadí do svého návrhu smlouvy smluvní podmínky ve srovnání s těmito
obchodními podmínkami pro zadavatele méně výhodné, posoudí toto jednání zadavatel jako
nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného účastníka ze zadávacího
řízení. Totéž platí, navrhne-li účastník obchodní podmínky méně výhodné než stanovené
minimální hodnoty uvedené v obchodních podmínkách zadavatele (návrhu smlouvy).

8.

Účastník doplní do návrhu smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a
další údaje stanovené zadavatelem. Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení),
příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru
(podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.

9.

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele.

10. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením příslušné
změny smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě
v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a v souladu se smlouvou
uzavíranou na plnění této veřejné zakázky.
12. Vybraný dodavatel je povinen mít v platnosti a udržovat po celou dobu účinnosti servisní smlouvy
pojištění odpovědnosti za škody způsobené zadavateli při plnění závazků odpovídajících
poskytovanému plnění, a to na limit pojistného plnění minimálně do výše 5 000 000 Kč za jednu
pojistnou událost. Originál nebo ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu bude
předložena vybraným dodavatelem při podpisu servisní smlouvy.
7. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník stanoví do veřejné zakázky, nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění za 1
rok a za 5 let v Kč bez DPH, tj. cenu za poskytování pozáručního servisu specifikovaného v čl. 5 této
zadávací dokumentace a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací
dokumentaci.
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky (5 let) je stanovena jako maximální
a nepřekročitelná. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení nabídky účastníka.
Účastník uvede nabídkovou cenu VZ za celý předmět plnění za 1 rok a za 5 let absolutní
částkou v Kč bez DPH do krycího listu, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a dále
do závazného návrhu Servisní smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Další požadavky na cenu:
 Nabídková cena bude uvedena v Kč.
o nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
o samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění VZ uvede účastník dle aktuální
zákonné sazby),
o nabídková cena včetně DPH.
 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky.
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9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Další požadavky zadavatele na obsah nabídky
Účastník ve své nabídce (ve vztahu k nabízenému plnění) dále předloží:
1) Certifikáty/potvrzení o instruktáži pracovníků na servis a školení od výrobce dle podmínek
stanovených zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších
předpisů.
2) Kopii rozhodnutí Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SUKL), ze kterého vyplývá oprávnění
účastníka k poskytování servisních služeb k přístroji uvedeného v čl. 5 této ZD.
3) Písemné potvrzení o tom, že servisní technik komunikuje v českém jazyce a byl řádně
vyškolen výrobcem pro provádění servisních úkonů.
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.
Účastník předloží v nabídce prosté kopie výše uvedených zadavatelem požadovaných
dokumentů. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií těchto dokladů.
Další požadavky od vybraného dodavatele
Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 4 zákona u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou,
zjistí údaje o skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel případně
komise vyzve dle § 122 odst. 5 zákona vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,

b)

k předložení doklad, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména:
1.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence

2.

seznam akcionářů

3.

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku

4.

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

Dodavatel svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného
smluvního vztahu (podmínky smlouvy vážící se na předmět plnění atd.).
Vybraný dodavatel bude dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona vyzván k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nebude mít již k dispozici.
Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odst. 7 zákona, tedy
zda se jedná o akciovou společnost nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, která nemá
vydány výlučně zaknihované akcie.
V případě, že vybraný dodavatel nesplní povinnosti stanovené v tomto bodu, nebo z předložených
dokladů o majetkové struktuře vyplyne, že dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3
zákona, zadavatel jej vyloučí.
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10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Základní způsobilost:
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona doložením čestného prohlášení
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (viz. Vzor Čestného prohlášení).
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat (vybraný dodavatel je povinen tyto doklady
doložit vždy) předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují základní
způsobilost v rozsahu dle § 75 odst. 1 zákona.
Profesní způsobilost:
Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona doložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje;
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:
1. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení (či jiné obdobné opravňující účastníka k poskytování
servisních úkonů zdravotnických přístrojů)
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat (vybraný dodavatel je povinen tyto doklady
doložit vždy) předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují požadovanou
profesní způsobilost.
Technická kvalifikace:
Účastník prokáže technickou kvalifikaci předložením:
a) Seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona poskytnutých za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka.
Zadavatel za významné služby považuje min. 1 významnou službu realizovanou ve
prospěch objednatele, spočívající v poskytování kompletních servisních služeb obdobného
typu přístroje, vztažené k jednomu dodavateli, nejlépe přímo druhově shodného věcného
plnění (případně oborově shodného věcného plnění, tj. věcného plnění s obdobným určením
a použitím) za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, s uvedením jejich rozsahu
a doby poskytnutí, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, z něhož
musí zcela jasně vyplývat splnění všech podmínek tohoto kvalifikačního kritéria.
Seznam významných služeb musí obsahovat:
 identifikační údaje objednatele
 specifikace realizovaných zakázek: název a popis významných služeb (specifikace
druhu a rozsahu plnění poskytovaného v rámci příslušné služby, ze kterého bude
zřejmé, zda splňuje požadovaný rozsah významné služby této části zadávací
dokumentace)
 finanční objem služby
 doba realizace plnění (realizace služby)
 kontaktní osoby zadavatele (objednatele), u kterých zadavatel může uvedené
informace ověřit, a to včetně jména, příjmení, telefonu a e-mailu.
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Účastník je povinen vyplnit přílohu č. 4 zadávací dokumentace - Tabulka k vyplnění - Seznam
významných dodávek, ve které vyplní všechna žlutě označená pole relevantními informacemi dle
požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci. Nevyplnění požadovaných informací by mohlo
znamenat vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Další požadavky na prokázání kvalifikace:
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria dle ust. § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Účastník je
v takovém případě povinen zadavateli předložit dokumenty podle § 83 odst. 1 zákona.
Dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil doklady prokazující základní způsobilost dle § 74
zákona a profesní způsobilost dle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím rozsahu:
-

základní způsobilost poddodavatele postačí prokázat čestným prohlášením (viz vzor Čestného
prohlášení - příloha č. 2 ZD).

-

profesní způsobilost poddodavatele prokáže účastník předložením výpisu z obchodního
rejstříku poddodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Prokazování kvalifikace do nabídky:
Účastník nemůže nahradit požadované doklady k prokázání kvalifikace čestným prohlášením
s výjimkou základní způsobilosti, základní způsobilosti poddodavatele.
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky
zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (zejména § 84 zákona), výpisem ze systému
certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 zákona), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo v souladu s § 45 odst. 4 zákona.
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se účastník řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost dle § 74 a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího
řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů
od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
Důsledky nesplnění kvalifikace:
Účastník zadávacího řízení, který neprokáže splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen
ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi své rozhodnutí o jeho
vyloučení z další účasti v zadávacím řízení s uvedením jeho důvodu.
11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je kritérium ekonomické výhodnosti nabídek.
Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny.
Veřejná zakázka se bude hodnotit jako celek. Při hodnocení nabídek bude rozhodná její výše
bez daně z přidané hodnoty.
Výsledek hodnocení:
V rámci hodnocení tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena za celé plnění veřejné
zakázky (5 let) v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Nejlépe bude hodnocena nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou.
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Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady účastníka na veškeré služby a dodávky
nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky, a to včetně všech nákladů
souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu plnění předmětu veřejné
zakázky uvažovat. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru
včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu veřejné
zakázky.
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou
předmětem hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Nabídkovou cenu uvede účastník do krycího listu nabídky a do návrhu smlouvy.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Veřejná zakázka se bude hodnotit jako celek – zadavatel požaduje, aby dodavatel podal nabídku na
celý předmět veřejné zakázky.
V případě, že nabídková cena účastníka bude vyhodnocena jako mimořádné nízká, bude zadavatel
postupovat podle § 113 odst. 4 a násl. zákona.
V případě, že po hodnocení nabídek bude na pořadí nabídky, s jejímž podatelem má být uzavřena
smlouva, více nabídek se shodným pořadím, bude o pořadí nabídek rozhodnuto losem za přítomnosti
dodavatelů, jejichž nabídky jsou takto vyhodnoceny. O případném losování bude vyhotoven zápis,
který bude součástí dokumentace veřejné zakázky.
12. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený účastníkem zadávacího řízení včetně
dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.
Nabídka bude předložena pouze prostřednictvím profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/UVN
v elektronické formě. Nabídky v tištěné podobě nebudou přijímány.
Nabídka účastníka 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.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Účastník použije pořadí
pro zpracování nabídky:
1.

dokumentů

specifikované

v následujících

bodech

těchto

pokynů

Krycí list nabídky
Zadavatel požaduje, aby účastník řádně vyplnil Přílohu ZD č. 1, tj. krycí list nabídky podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
V případě nesrovnalostí uvedených v Krycím listu nabídky a v ostatních dokumentech nabídky,
budou použity údaje z ostatních dokumentů v nabídce a to v první řadě údaje uvedené ve
smlouvě.

2.

Obsah nabídky

3.

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
Účastník předloží doklady o kvalifikaci v rozsahu a formě stanoveném v kap. 10 této ZD.
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Účastník prokazující část kvalifikace pomocí poddodavatele doloží: - příslušné doklady, kterými
poddodavatel prokazuje určitou část kvalifikace; - písemný závazek jiné osoby (poddodavatele)
k poskytnutí plnění určeného k realizaci veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv,
s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém osoba prokázala kvalifikaci za účastníka; - doklady prokazující splnění
základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona poddodavatelem.
4.

Podepsaný návrh servisní smlouvy vč. všech požadovaných příloh
Součástí zadávacích podmínek je vzor smlouvy. Účastník pouze doplní požadované chybějící
údaje a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka učiní součástí
nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím
podmínkám a obsahu nabídky účastníka. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávacím
podmínkám a ostatním částem nabídky účastníka, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení účastníka. Příp. nesoulad mezi smlouvou a jejími přílohami (např.
v nabídkové ceně) může být považována za nesplnění předmětu zakázky a může být důvodem
k vyloučení účastníka. Pokud jedná jménem či za účastníka jiná osoba odlišná od osoby
oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání.
Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

5.

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.
Ostatní dokumenty požadované zadavatelem v ZD, které účastník předloží v požadovaném
rozsahu a formě (viz zejména požadavky dle kap. 9 ZD)

6.

Příp. další doklady

Čestná prohlášení, návrh smlouvy a další dokumenty, u kterých je vyžadováno, budou podepsány
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně
s předchozími požadavky s tím, že za obsahem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky
společné nabídky.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku:

-

dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle ustanovení § 107 odst. 4 zákona
současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci;

-

pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel zadávacího řízení v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel na základě ustanovení § 107 odst. 5 zákona
takového dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

13. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Zadavatel a dodavatelé jsou povinni v zadávacím řízení písemně komunikovat pouze v elektronické
formě. Předmětné zadávací řízení bude vedeno v českém jazyce.
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně elektronický
nástroj dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím
elektronického nástroje či datové schránky – b8mtp8k, případně e-mailovou zprávou.
Prostřednictvím elektronického nástroje je nutné provádět podání a příjem nabídek.
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Ostatní písemná komunikace v zadávacím řízení (např. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
výzva dodavateli k objasnění nabídky, námitky dodavatele) může probíhat mimo elektronický nástroj,
avšak elektronicky, zejména prostřednictvím datové schránky či emailu. Některé datové zprávy, pokud
by nebyly odeslány prostřednictvím elektronického nástroje či datové schránky však musí být opatřeny
platným uznávaným elektronickým podpisem.
14. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatel může zadavatele požádat o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu
s ust. § 98 zákona.
Pro žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, jakož i pro odpověď na tuto žádost platí podmínky
uvedené v článku 13. této zadávací dokumentace o způsobu komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem.
V dotazu (žádosti) musí být specifikována osoba tazatele s uvedením její obchodní firmy, sídla a IČO
u právnické osoby, resp. jména, příjmení, IČO a sídla u fyzické osoby.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele bez označení tohoto
dodavatele zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací
dokumentace na profilu zadavatele na adrese:
https://nen.nipez.cz/profil/UVN
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací dokumentace, která byla změněna
nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní,
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není
povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3
pracovní dny před uplynutím lhůt uvedených v § 98 odst. 1. zákona.
Zadavatel doporučuje účastníkům sledovat dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele
ve věci této veřejné zakázky, zejména s ohledem na případné vysvětlení, změnu nebo doplnění
zadávací dokumentace.
15. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít, je-li to nezbytné
pro postup dle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Nerespektování požadavků
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zadavatele uvedených v tyto zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek s možným následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Vybraného dodavatele, který se zadavatelem neuzavře smlouvu bez zbytečného odkladu v souladu s
§ 142 zákona, může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nebo
z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel musí provést, pokud by vyloučení
vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek. Účastník
zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.
Zadavatel upozorňuje, že v případě porušení povinnosti účastníka, jenž byl zadavatelem vybrán
k uzavření smlouvy (jako první, druhý, či třetí v pořadí), uzavřít smlouvu dle § 124 odst. 1 zákona, je
zadavatel připraven k vymáhání škody způsobené zadavateli tímto účastníkem).
Zadavatel upozorňuje, že v případě naplnění důvodů pro povinnost nebo možnost zadavatele zrušit
zadávací řízení dle § 127 zákona je připraven rozhodnout o zrušení zadávacího řízení této veřejné
zakázky.
Na otázky touto zadávací dokumentací výslovně neřešené se použijí příslušná ustanovení zákona.
16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:
Datum: 24. 5. 2021
Hodina: 10:00
Adresa pro podání nabídek:
https://nen.nipez.cz/profil/UVN
Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona.
Nabídka musí být podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje NEN, a to v
českém nebo slovenském jazyce, tj. elektronického nástroje, který je dostupný na internetové
adrese https://nen.nipez.cz/profil/UVN a splňuje podmínky dle § 213 zákona, jakož i příslušných
ustanovení vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu
shody.
Nabídky podávané v elektronické podobě zašifruje účastník za pomoci šifrovacího certifikátu
„verejnezakazky_sifrovaci.crt“, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje, že dle § 28 odst. 2 zákona se nabídka nepovažuje se za podanou, pokud
nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo nebude zašifrována certifikátem od zadavatele
„verejnezakazky_sifrovaci.crt“. K takové nabídce se v průběhu zadávacího řízení nebude přihlížet a
bude označena jako nepodaná.
Veškeré informace, které by mohl účastník pro podání nabídky potřebovat, nalezne na:
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.
Případně se může účastník obrátit na technickou podporu poskytovatele profilu +420 841 888 841.
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17. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek:
Datum: 24. 5. 2021
Hodina: 10:05
Otevírání nabídek je neveřejné.
18. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 180 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání
nabídek.
19. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
 Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky
 Příloha ZD č. 2 - Vzor Čestného prohlášení
 Příloha ZD č. 3 - Vzor Prohlášení o poddodavatelích
 Příloha ZD č. 4 - Tabulka k vyplnění - Seznam významných služeb
 Příloha ZD č. 5 - Závazný vzor Servisní smlouvy
 Příloha ZD č. 6 - Šifrovací certifikát pro vložení elektr. nabídek „verejnezakazky_sifrovaci.crt“

V Praze dne
..........................................................
Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha
Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel nemocnice

Jan
Lanči

Digitálně podepsal
Jan Lanči
Datum: 2021.04.22
15:55:48 +02'00'
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