Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

„Infuzní roztoky“

Zadavatel zakázky:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584
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Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Návrh Rámcové dohody
3. Technická specifikace vč. cenové nabídky
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
5. Čestné prohlášení poddodavatele o splnění základní způsobilosti

1.

PREAMBULE

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“)
a v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci
se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Zadávací dokumentace je k dispozici v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html .
Nabídky

je

nezbytné

podat

prostřednictvím

elektronického

nástroje

dostupného

na

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit zástupci zadavatele (VIA
Consult a.s.) v písemné podobě (emailem: zadavacirizeni@viaconsult.cz) nejpozději 7 pracovních dnů
před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek.
Změnu, doplnění nebo vysvětlení zadávací dokumentace odešle zadavatel nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění
žádosti bude uveřejněno stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele, ale nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Jiné osoby, pomocí kterých bude dodavatel prokazovat kvalifikační předpoklady, musí poskytnout
plnění určené k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je
dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je
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akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a
v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s možným
následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.
Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se
v souladu s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné
řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Na tvorbě zadávací dokumentace se podílela společnost VIA Consult a.s. jako zástupce zadavatele
(tvorba zadávací dokumentace včetně příloh, vyjma předmětu plnění zakázky a přílohy č. 3 ZD).
Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této veřejné
zakázky, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání
a inovací ve smyslu zákona, přičemž dodavatel je povinen tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné
zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v
oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele
vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnávání, férové pracovní
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné
zakázky budou podílet.

Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých

poddodavatelů.

2.

INFORMACE O ZADAVATELI

2.1. Základní údaje
Název:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo:

MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

IČO:

00092584

2.2. Pověřená osoba zadavatele
Zástupcem zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602
00 Brno.
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2.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve všech otázkách je osoba pověřená výkonem zadavatelských činností – Mgr.
Michaela Filipiecová, e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz, tel.: +420 605 201 154.

3.

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky jsou průběžné a opakované dodávky různých typů infuzních roztoků, které budou
realizovány v množství a termínech dle aktuální potřeby nemocnice na období 24 měsíců od podpisu
rámcové dohody dle dílčích objednávek.
Dodávané infuzní roztoky musí mít řádnou registraci Státního úřadu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“).
Zadavatel požaduje, aby byly roztoky dodávány v plastové láhvi, skleněné láhvi nebo plastovém vaku,
které neobsahují PVC. Tuto podmínku musí dodavatel ve své nabídce prokázat čestným
prohlášením.
Veškeré podmínky plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v návrhu Rámcové dohody (Příloha č. 2 této
ZD). Doba trvání Rámcové dohody činí 24 měsíců.
Podrobná specifikace infuzních roztoků včetně předpokládaného odebraného množství je uvedena v
příloze č. 3 ZD.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 4 400 000,00 Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položkám:
33692100-8

4.

Infuzní roztoky

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doba plnění:

Předpokládaný termín podpisu smlouvy – duben 2021 (ihned po ukončení
zadávacího řízení). Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na 24
měsíců od zahájení plnění.

Místo plnění:

Nemocniční lékárna, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Prohlídka místa plnění: Není nutná.
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5.

Kritéria pro hodnocení nabídek

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona hodnoceny dle jejich ekonomické
výhodnosti, a to na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Hodnocena bude cena stanovená
na základě předpokládaného odběru za 24 měsíců, kterou účastníci vyplní do zeleného políčka přílohy
č. 3 zadávací dokumentace. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

6.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.

6.1. Základní způsobilost
Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Základní způsobilost prokáže dodavatel čestným prohlášením (viz vzorová příloha č. 4 zadávací
dokumentace).

6.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
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b) dokladu o oprávnění k distribuci léčivých přípravků ze SÚKL. (Dokladem o oprávnění k distribuci
léčivých přípravků se rozumí povolení k distribuci podle § 75 odst.3 zákona o léčivech vydané
Státním ústavem pro kontrolu léčiv, či jiný podobný doklad, který jednoznačně prokáže, že
účastník zadávacího řízení je oprávněn distribuovat nabízené léčivé přípravky.)

6.3. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje.

6.4. Technická kvalifikace
Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje, aby dodavatel předložil seznam
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul nejméně
3 významné dodávky.
Za významnou dodávku se pro účely zadávací dokumentace považuje průběžná dodávka infuzních
roztoků splňující tyto požadavky:
a) doba trvání každé průběžné dodávky činila nejméně 12 bezprostředně po sobě jdoucích
měsíců a zároveň
b) finanční objem každé průběžné dodávky činil nejméně 2.000.000,- Kč bez DPH za období
12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců.

6.5. Další požadavky na prokázání kvalifikace
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením, jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona, výpisem ze
systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 ZZVZ), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (zejména § 226 a § 228 zákona) nebo v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ.
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 53 zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího
řízení povinen postupovat v souladu s § 88 zákona.
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Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může určitou část profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona
požadované zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit dokumenty podle § 83 odst. 1 zákona.
V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob je dodavatel v souladu s § 83 zákona
povinen zadavateli předložit:
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 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.

Doklady dle písm. c) o splnění základní způsobilosti jiné osoby je možné v nabídce nahradit čestným
prohlášením (viz vzorová příloha č. 5 zadávací dokumentace). Tímto však není dotčena povinnost
vybraného dodavatele předložit zadavateli před uzavřením smlouvy originály či ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci.

7.

Obchodní podmínky
7.1. Návrh smlouvy

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky vymezené ve formě a
struktuře návrhu rámcové dohody (Příloha č. 2). Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a hodnotící kritéria) a takto doplněné
obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou
nepřípustné a mohou mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Kupující, účastník se označuje jako Prodávající.
Přílohou nabídky bude rovněž:
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-

Příloha č. 1 Rámcové dohody - Vyplněná Specifikace a ceník zboží. Účastník je povinen uvést
do této přílohy shodné údaje jako do přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

-

jako přílohu Rámcové dohody Seznam poddodavatelů - zadavatel požaduje, aby dodavatel
v nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z
poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů musí být mimo jiné uvedeni poddodavatelé,
pomocí kterých dodavatel prokazuje kvalifikační předpoklady, a to v tom rozsahu (plnění na
zakázce), v jakém se tito podílejí na prokázání kvalifikačních předpokladů. Při specifikaci části
plnění zakázky, které budou realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze
specifikace předmětu zadávacího řízení uvedené v zadávacích podmínkách. Pokud nabídka
dodavatele nebude obsahovat seznam poddodavatelů má se za to, že dodavatel poddodavatele
nevyužije.

Pokud dodavatel nepředloží výše požadované dokumenty (kromě výše uvedené výjimky pro seznam
poddodavatelů), může být zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení.
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokumentů dle § 122 odst. 3 písm. a)
zákona.
Zadavatel před podpisem smlouvy zjistí údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele dle §
122 odst. 4 zákona. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem dle odst. 4,
odešle zadavatel vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle § 122 odst. 5 zákona.

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny
•

Účastník stanoví nabídkovou cenu jako cenu nejvýše přípustnou se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace, dopravy zboží) po celou dobu realizace
zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v ZD.

Nabídková cena bude uvedena v členění dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá
účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními
předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady účastník a celková nabídková cena včetně DPH musí
zůstat nezměněna.

8.

Požadavky na obsahové členění, způsob zpracování a podání nabídky
8.1. Způsob zpracování a podání nabídky

Stránka 8 z 10

Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím

elektronického

nástroje

na

adrese:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html nejpozději do konce lhůty stanovené pro
podávání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 4. 2021 v 9:00 hodin.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45
odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel.
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za technické zabezpečení na straně dodavatele a doporučuje
dodavatelům zohlednit při podávání nabídek rychlost jejich připojení k internetu tak, aby byla nabídka
podána ve stanovené lhůtě (podáním nabídky se rozumí její finální odeslání a nahrání do elektronického
nástroje).
U certifikátů a dokladů, které mají původ ze zahraničí se musí postupovat dle § 45 zákona.

8.2. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky (doporučení zadavatele)
Účastník sestaví svazek nabídky v níže vymezeném pořadí:
a) krycí list nabídky
b) obsah svazku
c) dokumenty prokazující splnění kvalifikace
d) návrh rámcové dohody splňující požadavky čl. 7 ve formátu *.doc, nebo *.docx
e) přílohy návrhu smlouvy (např. specifikace a ceník ve formátu .xls, výčet poddodavatelů ve
formátu .doc)
f)

další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. vyplněná technická specifikace příloha č. 3 ZD, plná moc)

Pro sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 1.

9.

Otevírání nabídek

Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty
pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

10. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta činí tři měsíce a začíná běžet okamžikem konce lhůty pro podání nabídek.
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11. Výhrady zadavatele
Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou účastníci sami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti zadavatele dle § 40 odst. 4 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční
kontroly.
Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní
údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na části.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
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