ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

„Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Nemocnici Břeclav,
příspěvková organizace“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“ nebo „ZZVZ“)
Druh zadávacího řízení:
otevřené řízení dle § 56 zákona

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Preambule
Veřejná zakázka je realizovaná v rámci projektu „Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné
péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné
péče“.
Tato zadávací dokumentace je vypracovaná jako podklad pro zpracování a podání nabídek do
otevřeného řízení dle ust. § 3 písm. b) zákona, a ve smyslu ust. § 56 zákona, k nadlimitní veřejné
zakázce na dodávky, a spolu se všemi přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a
technických podmínek zadavatele vymezujících zejména předmět veřejné zakázky a požadavky na
prokázání kvalifikace dodavatelů.
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky
obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací
dokumentaci. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Údaje
uvedené v zadávacích podmínkách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné
zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů
k prokázání kvalifikace.
Zadávací dokumentace je pro účastníky závazná. Nesplnění zadávacích podmínek povede
k vyřazení nabídek z hodnocení.
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Základní identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
00390780
CZ00390780

Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Ing. Petr Baťka, ředitel
Ing. Rudolf Slovenský, Vedoucí oddělení zdravotnické techniky
slovensky@nembv.cz
+420 519 315 128

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

KB, a.s. pobočka Břeclav
20236651/0100
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Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:
a) Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance včetně příslušenství, všech činností
spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního
záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců (dále jen „Dodávka MR“)
b) Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance dle projektové
dokumentace pro provedení stavby (dále jen „Stavební úpravy pracoviště MR“). K
uvedenému zadavatel pro úplnost dodává, že finanční náklady Stavební úpravy pracoviště

MR budou hrazeny z rozpočtu zadavatele, resp. v rámci předmětného řízení se jedná o
neuznatelné náklady z hlediska poskytnuté dotace.
c) Poskytování pozáručního servisu po dobu 7 let, a to za podmínek vymezených v návrhu
Smlouvy o dílo – servisní smlouvě, která jako Příloha č. 5 tvoří nedílnou součást těchto
zadávacích podmínek (dále jen „Poskytování pozáručního servisu“). K uvedenému
zadavatel pro úplnost dodává, že finanční náklady Poskytování pozáručního servisu budou
hrazeny z rozpočtu zadavatele, resp. v rámci předmětného řízení se jedná o neuznatelné
náklady z hlediska poskytnuté dotace.
Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnými právními předpisy, technologickými
předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV: 33113000-5 - Zobrazovací systém magnetické rezonance
CPV: 45215100-8 - Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
CPV: 45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
CPV: 50400000-9 - Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž
a) dodávka a instalace Faradayovy klece včetně vstupních dveří, pozorovacího okna, vnitřního
obložení, podhledu, vnitřního osvětlení kabiny včetně kabeláže, VZT rozvodů i vyústění uvnitř
kabiny, podlahové krytiny,
b) dodávka a instalace rozvaděče systému magnetické rezonance,
c) dodávka a instalace chladící jednotky uzavřeného okruhu chladící vody pro systém
magnetické rezonance,
d) eventuální nutné odstínění magnetického pole zasahujícího do patra nad pracovištěm, pokud
bude překračovat siločáru 0,5mT,
e) dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
f) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce,
a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
g) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,
h) zajištění periodických prohlídek, technických kontrol po dobu trvání záruky, v rozsahu
povinností k jejich provádění vyplývajících z platných obecně závazných právních předpisů
nebo z pokynů výrobce zboží,
i) bezúplatný kompletní servis po dobu sjednané záruční lhůty v rozsahu platných obecně
závazných právních předpisů a pokynů výrobce zboží
Specifikace předmětu plnění, resp. technické podmínky formulované jako požadavky zadavatele na
vlastnosti předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Dodavatel je povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění požadavků v této příloze
uvedených, přičemž požadované údaje předloží ve své nabídce ve formě vyplněné přílohy č. 2, která
se stane přílohou č. 1 smlouvy. Požadavky uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace jsou
absolutní, proto nesplnění kteréhokoliv z nich bude znamenat vyloučení dodavatele z účasti
v zadávacím řízení. Právo zadavatele dle § 46 zákona tímto není dotčeno.
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Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:
-

54 595 041,- Kč bez DPH

z toho předpokládaná hodnota veřejné zakázky Dodávky MR včetně 2letého bezplatného
servisního zabezpečení a Stavební úpravy pracoviště MR je 42 975 206,- Kč bez DPH.

-

z toho předpokládaná hodnota veřejné zakázky Poskytování pozáručního servisu je
11 619 834,- Kč bez DPH, tj. 1 659 976,28 bez DPH za jeden rok poskytování pozáručního
servisu.

Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH představuje zároveň
nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny na plnění předmětu veřejné zakázky. Překročení
nejvyšší přípustné nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky bude znamenat nesplnění
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a účastník zadávacího řízení, který takovou
nabídkovou cenu nabídne, bude v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučen.
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Označení osob dle § 36 odst. 4 zákona

Zadavatel ve smyslu § 36 odst. 4 zákona uvádí, že na zpracování následujících částí zadávací
dokumentace se podílely tyto osoby odlišné od osoby zadavatele:
-

zpracování projektové dokumentace: MEDICOPROJECT, s.r.o., IČ: 607 03 016, se sídlem
Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
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Doba a místo plnění veřejné zakázky

Ukončení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno do 210 kalendářních dnů od
zahájení prací dle Smlouvy o dílo – Dodání magnetické rezonance a stavební úpravy pracoviště
magnetické rezonance.
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Harmonogram stavebních prací

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit zadavateli podrobný
harmonogram realizace veřejné zakázky po měsících, který musí být v souladu s termíny plnění
zakázky resp. díla uvedených v této zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Tento harmonogram
bude tvořit Přílohu č. 4 smlouvy o dílo.
Tento dokument účastníci nevkládají do svých nabídek. Předloží jej pouze vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy. Nesplnění této povinnosti bude zadavatelem posuzováno jako neposkytnutí
součinnosti před podpisem smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným
dodavatelem časový harmonogram jednotlivých prací.
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Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav.
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Poskytování zadávací dokumentace

Kompletní
zadávací
dokumentace
je
uveřejněna
na
profilu
zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_260.html, Na profilu zadavatele bude
uveřejňováno i případné vysvětlení zadávací dokumentace.
9 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel stanovuje jako podmínky účasti v zadávacím řízení požadavky na prokázání splnění:
a) základní způsobilosti podle § 74 zákona;
b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona;
c) technické kvalifikace podle § 79 zákona.

9.1 Základní způsobilost
Prokázání základní způsobilosti, kterým dodavatel prohlašuje, že splňuje požadavky dané ust. § 74
zákona, kdy splnění předpokladu dle:
- ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ prokazuje dodáním výpisu z Rejstříku trestů, a to pro každou
právnickou a fyzickou osobu uvedenou v § 74 odst. 2 a 3 ZZVZ.
- ust. § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ prokazuje potvrzením příslušného finančního úřadu, které
může ve vztahu ke spotřební dani nahradit písemným čestným prohlášením,
- ust. § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ prokazuje písemným čestným prohlášením,
- ust. § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ prokazuje potvrzením příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení, a
- ust. § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ prokazuje výpisem z obchodního rejstříku, či písemným
čestným prohlášením v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.
Všechny doklady prokazující základní způsobilost, musí být aktuální nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení a mohou být dodány zadavateli v nabídce v prosté kopii.
9.2. Profesní způsobilost
Pro prokázání profesní způsobilosti dodavatel v souladu s ust. § 77 zákona poskytuje zadavateli:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a pokud je v ní zapsán,
v prosté kopii,
- oprávnění dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ, zejména výpis z
živnostenského rejstříku, ze kterého bude vyplývat oprávnění účastníka k podnikání v oboru
živností:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona
(zákon č. 455/1991 Sb., v platném znění)
• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení;
• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje, musí být aktuální nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení. Všechny doklady prokazující profesní způsobilost mohou být dodány zadavateli v nabídce v
prosté kopii.
9.3. Technická kvalifikace
K prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a), b) ZZVZ zadavatel požaduje:
-

předložení seznamu nejméně 3 realizovaných významných dodávek obdobného charakteru
(tj. dodávek magnetických rezonancí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, jejichž hodnota činila v součtu činila nejméně 30.000.000,- Kč bez DPH za
každou takovou významnou dodávku; dodavatel uvede předmět a rozsah každé dodávky vč.
ceny plnění, doby jejího plnění a identifikace objednatele.

-

předložení seznamu významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení, seznam musí zahrnovat název, rozsah a dobu plnění a
identifikace objednatele. Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad,
pokud v posledních 5 letech realizoval alespoň jednu významnou stavební práci, přičemž za
významou stavební práci zadavatele považuje zhotovení stavby stejného anebo obdobného

charakteru (tj. stavební úpravy stavby zařazené dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)
vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 ve třídě 1264 Budovy pro
zdravotnictví), a to s finančním plněním minimálně ve výši alespoň 1.500.000,- Kč bez DPH.
V souladu s ust. § 83 ZZVZ může dodavatel prokázat technické kvalifikace prostřednictvím jiných
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen doložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
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.

Požadavek podle písmene d) shora 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) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek,
že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje.
9.4. Způsob prokázání způsobilosti a kvalifikace
Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením pouze v tom rozsahu,
v jakém je povoleno nahrazení dokladů v čestném prohlášení, které tvoří přílohu č. 6 této zadávací
dokumentace. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky. Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí
písemné čestné prohlášení dodavatele zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i
prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami
na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
9.5. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Kromě způsobu prokazování splnění základní a profesní způsobilosti uvedeného v čl. 9.1 a 9.2 mohou
dodavatelé, kteří jsou zapsáni v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, využít výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu § 226 a násl. ZZVZ. Zadavatel přijme výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní
způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než
3 měsíce. Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno
zahájení řízení podle § 231 odst. 4. ZZVZ (změna údajů zapsaných v seznamu). Dodavatel může
prokázat kvalifikaci také osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel
sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
9.6. Prokazování kvalifikace certifikátem
Kvalifikaci v zadávacím řízení lze prokázat platným certifikátem vydaným v rámci schváleného
systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný
v rozsahu uvedeném na certifikátu. Stejně tak může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které

pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného
v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
10 Požadavek na specifika poddodavatelů
V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky, požaduje zadavatel v nabídce
dodavatele uvést identifikační údaje poddodavatelů včetně informace, jaká konkrétní část plnění
veřejné zakázky bude zadána poddodavateli a procentuální vyjádření podílu poddodavatele na plnění
veřejné zakázky ve vztahu k objemu nákladů celého plnění veřejné zakázky a předložení písemného
závazku (čestné prohlášení či smlouva uzavřená mezi dodavatelem a poddodavatelem na plnění
veřejné zakázky) ve smyslu § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ a § 83 odst. 2 ZZVZ. Tím není dotčena výlučná
odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. Zadavatel požaduje po dodavateli, aby
předložil doklady o prokázání kvalifikace základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti
dle § 77 odst. 1 ZZVZ u všech svých poddodavatelů. Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli,
aby nahradil poddodavatele, který neprokáže svou způsobilost v rozsahu a způsobem stanoveným
zadavatelem.
11 Obchodní a platební podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, včetně platebních podmínek, a
to formou závazného vzoru Smlouvy o dílo – Dodání MR a Stavební práce, která tvoří přílohu č.4 a
Smlouvou o dílo – Servisní smlouva, která tvoří přílohu č. 5, které jsou nedílnou součástí této zadávací
dokumentace a tvoří její přílohu. V návrhu smluv není dodavatel oprávněn cokoliv doplňovat nebo
měnit, vyjma ustanovení smluv, jejichž doplnění je dodavatelem přímo předpokládáno. Nabídka
dodavatele, která bude obsahovat neoprávněně doplněný nebo pozměněný návrh smluv, bude
zadavatelem bez dalšího posuzována jako nesplňující zadávací podmínky, a tento dodavatel bude ze
zadávacího řízení vyloučen.
Smlouvy budou podepsány v místě k tomu určenému oprávněnou osobou dodavatele v souladu se
způsobem jednání právnické či fyzické osoby. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou
smlouvu, bude zadavatelem vyřazena pro nesplnění podmínek zadání.
Podmínkou pro uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem je předložení kopie pojistné smlouvy
s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně 50 mil. Kč.
12 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného
předmětu veřejné zakázky v daném termínu a kvalitě. Změnu nabídkové ceny lze provést pouze v
případě změny příslušných daňových předpisů.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky v rozsahu stanoveném
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a dle technické specifikace předmětu veřejné zakázky,
přičemž dodavatel odpovídá za úplnost ocenění zakázky.
Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude uvedena v návrhu smlouvy a v krycím listu,
což tvoří přílohu této zadávací dokumentace, a to v Kč v členění cena bez DPH, výše DPH a cena
včetně DPH.
13 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel určuje jako výhradní způsob podání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje dostupného
na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_260.html.
Nabídky je třeba podávat pouze v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení v rozsahu a
podobě dle požadavků zadavatele, a to v elektronické podobě, prostřednictvím nástroje E-ZAK (viz
výše).
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK
je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele včetně ověření identity. Zavedl-li zadavatel
dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal
jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před
dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně
upravil či doplnil jiné. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf).
Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis
založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou
komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost,
zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v krycím listu též
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala jeden soubor ve formátu .pdf, pokud však velikost
vkládaného souboru přesáhne 50 MB, rozdělí dodavatel nabídku do dvou a více souborů.
Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické
podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Účastník je povinen podat nabídku prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v Krycím listu nabídky.
Prostřednictvím této kontaktní osoby bude vedena komunikace v rámci zadávacího řízení. Kontaktní
osoba musí být oprávněna zastupovat účastníka v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou
zakázku, přičemž, bude-li se jednat o zmocněnce na základě plné moci, musí být součástí nabídky
kopie plné moci zpracovaná v souladu s níže uvedenými pokyny zadavatele.
Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK je považován okamžik doručením do datové zprávy na elektronickou adresu adresáta
či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
14 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do dne 30. 6. 2020 do 14.00 hod. K nabídkám
doručeným po lhůtě k podání nabídek stanovené zadavatelem, tj. po 30. 6. 2020 do 14.00 hod.,
nebude přihlíženo.
Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo dle data a času jejich
doručení.
15 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě písemné žádosti
zaslané výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu
zadavatele nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
16 Prohlídka místa plnění
Vzhledem k charakteru a rozsahu veřejné zakázky umožní zadavatel účastníkům prohlídku místa
plnění, která se uskuteční dne 10. 6. 2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Vzhledem k situaci způsobené
šířením nového typu korovanaviru SARS Co V – 2 na území České republiky budou prohlídky místa
plnění probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Dodavatelé budou na místo plnění vstupovat
v maximálním počtu dvou lidí, při vstupu do areálu Nemocnice Břeclav jim bude změřena teplota a
každá osoba bude povinna mít roušku a rukavice.
17 Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
17.1. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s §114 odst 2 ZZVZ hodnocena dle níže uvedených
kritérií.
1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH
2. Technicko-medicínské parametry

70%
30%

17.2. Vymezení dílčích hodnotících kritérií
1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Celková nabídková cena za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v daném termínu a
kvalitě v Kč bez DPH uvedená v krycím listu nabídky. Nabídková cena uvedená v krycím listu musí
odpovídat ceně uvedené v návrhu kupní smlouvy.
2. Technicko-medicínské parametry
Homogenita magnetického pole – dílčí váha parametru 10%
Výrobcem garantovaná homogenita magnetického pole ve FOV (Field of View) o velikosti 50 x 50 x
45 cm. Hodnota bude uvedena v krycím listu nabídky.
Množství kapalného Helia – dílčí váha parametru 40%
Garantované minimální množství kapalného He, se kterým je přístroj schopen bez jakéhokoli omezení
klinicko-medicínského využití a výkonu pracovat. Hodnota bude uvedena v krycím listu nabídky.
Možnost bezpečnostního vypnutí a zapnutí přístroje – dílčí váha parametru 40%
V krycím listu nabídky bude uvedena hodnota ANO či NE dle toho, zda dodavatel nabízí přístroj
umožňující obsluze rychlé vypnutí magnetického pole (rump down) bez rizika ztráty Helia a poté
zpětné zapnutí s automatickým obnovením magnetického pole (rump up) bez nutnosti zásahu
servisního technika, přičemž hodnota ANO znamená, že nabízený přístroj uvedenou bezpečnostní
funkci umožňuje a hodnota NE, že neumožňuje.
Rychlost rekonstrukce – dílčí váha parametru 10%
Výrobcem udávaná rychlost rekonstrukce v počtu zrekonstruovaných obrazů v rozlišení 256 x 256
FFT pro plné FOV za 1 sekundu. Hodnota bude uvedena v krycím listu nabídky.

17.3. Způsob hodnocení nabídek
Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:
17.3.1 Dílčí hodnotící kritérium „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“, u nějž je nejvýhodnější
minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 70 bodů. Ostatní hodnocené
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 70 a poměru hodnoty nejvýhodnější
nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
17.3.2 Dílčí hodnotící kritérium „Homogenita magnetického pole“, u nějž je nejvýhodnější minimální
hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazena dílčí váha daného kritéria v celkovém
hodnocení tj. 3 body. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem
3 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
17.3.4. Dílčí hodnotící kritérium „Množství kapalného Helia“, u nějž je nejvýhodnější minimální
hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazena dílčí váha daného kritéria v celkovém
hodnocení, tj. 12 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem
12 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
17.3.4 Dílčí hodnotící kritérium „Možnost bezpečnostního vypnutí a zapnutí přístroje“, u nějž je
výhodnější hodnota „ANO“, bude hodnoceno tak, že hodnotě „ANO“ bude přiřazena dílčí váha daného
kritéria v celkovém hodnocení, tj. 12 bodů. Hodnotě „NE“ pak bude přiřazeno 0 bodů.
17.3.4. Dílčí hodnotící kritérium „Rychlost rekonstrukce“, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota,
se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazena dílčí váha daného kritéria v celkovém hodnocení tj.
3 body. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 3 a poměru
hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
17.4. Sestavení celkového pořadí
Celkové pořadí bude sestaveno následovně:
17.4.1 Výše popsaným způsobem bude stanovena výsledná bodová hodnota každého dílčího kritéria
u každé hodnocené nabídky (na dvě desetinná místa).
17.4.2 Součet bodových hodnot ze všech dílčích hodnotících kritérií určí výslednou bodovou hodnotu
nabídky.
17.4.3 Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou výsledné bodové hodnoty nabídky tak, že
nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
17.4.4 V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí
nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu, tedy Celková nabídková cena v Kč bez DPH.
18 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
a) právo nevracet podané nabídky;
b) právo vyloučit dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci;
c) právo zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 127 zákona;

d) právo na poskytnutí informací v případě nejasností v nabídce dodavatele dle § 46 zákona;
e) právo změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky v souladu s ustanovením § 99

zákona.
Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem. Dodavatel
nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve veřejné zakázce.
V Břeclavi dne 22. 5. 2020

Ing. Petr
Baťka
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Petr Baťka
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Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Ing. Petr Baťka, ředitel
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