ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

„Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče“

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.
1. Základní identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
00390780
CZ00390780
Ing. Petr Baťka, ředitel
Ing. Rudolf Slovenský, Vedoucí oddělení zdravotnické techniky
slovensky@nembv.cz
+420 519 315 128
KB, a.s. pobočka Břeclav
20236651/0100

2. Předmět zakázky a cenová kalkulace
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na dvacet dva částí s názvem:
Číslo
části

Název části zakázky

1
2

Kardiologický ultrazvuk

3
4

Laser
Diagnostický ultrazvuk - ARO

Ultrazvuk pro vyšetřování s kontrastní látkou

Počet kusů

1
1
1
1

Předpokládaná hodnota části je i
cenou
maximální
a
nepřekročitelnou
2.066.116
2.313.224
1.619.009
1.238.843

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Operační stůl
Endoskopická věž
Anesteziologický přístroj
Kryokauter
Diagnostický ultrazvuk - CHIR
Diagnostický ultrazvuk - GYN
Monitor vitálních funkcí
Defibrilátor
Kombinovaná rázová vlna
Systém pro funkční elektrickou stimulaci HK a
DK
Systém pro zpětnovazebný trénink přenosu
váhy, koordinace, postury
Terapeutický laser, sonda + robot. hlavice
Urodynamický přístroj
Přístroje pro RTG oddělení
Elektrokoagulace
Operační mikroskop
Operační kamerový systém
Lithotryptor

2
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.304.959
4.185.950
2.644.628
590.083
1.133.884
1.075.207
1.239.669
250.413
1.286.777
1.637.190
264.463
375.207
297.521
3.701.653
623.967
1.761.983
1.328.099
595.041

Každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo více části zakázky a
každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
Uvedená cenová kalkulace je nastavena jako maximální cena veřejné zakázky, nabídková cena
nesmí být vyšší.
Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnými právními předpisy, technologickými
předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.
Součástí předmětu plnění je poskytnutí služeb souvisejících s dodávkou předmětu plnění minimálně
v následujícím rozsahu:
a) Dodávka předmětu plnění – v případě nutnosti uvedení do provozu autorizovaným
pracovníkem dodavatele (např. z důvodu delší záruky apod.), provedení instalace a uvedení
do provozu dodavatelem.
b) Předvedení a seznámení s obsluhou dodávaných produktů/dodávaného vybavení
odpovědným osobám objednatele. Poskytnuté informace zajistí seznámení pracovníků
objednatele se všemi podstatnými částmi dodávky v rozsahu potřebném pro obsluhu,
provoz, údržbu a identifikaci nestandartních stavů systému a jejich příčin. Vše uvedené bude
probíhat v prostorách objednatele s využitím vybavení dodaného v rámci této veřejné
zakázky, případně zajištěné ze strany objednatele.
c) Součinnost pro ověření funkčnosti produktů/dodávaného vybavení odpovědným osobám
objednatele.
d) Dodání dokumentace ke všem dodávaným produktům – doklady a návody v českém jazyce,
příslušná prohlášení o shodě, dodací listy apod.
e) Preferovaná forma předávaných dokumentů, které nebudou vyžadovat podpisy konkrétních
osob je elektronicky a to na elektronických nosičích (CD, DVD, flash disk, atp.). K předávání
a k archivaci souborů se používají média s možností pouze zápisu, nikoliv přepisovatelná.
f) Veškeré náklady na zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění musí být
zahrnuty v ceně odpovídající části předmětu dodávky.

Objednatel požaduje záruku na veškeré dodané produkty/vybavení včetně nezbytných provozních a
servisních služeb v délce trvání minimálně 24 měsíců na dodávky produktů/vybavení.
Dodavatel může nabídnout záruku delší, v takovém případě uvede u každého dodávaného
produktu/vybavení délku záruky.
Záruka začíná běžet od okamžiku předání a převzetí produktů/vybavení. Veškeré opravy po dobu
záruky budou bez dalších nákladů pro objednatele. Veškeré komponenty, náhradní díly a práce
budou poskytnuty bezplatně v rámci záruky. Zhotovitel ve své nabídce výslovně uvede všechny
podmínky záruk.
-

Po dobu záruky na části dodávky musí zhotovitel nebo výrobce všech zařízení garantovat
běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.
Součástí záruky je i shoda dodávaných systémů s platnou legislativou.
Max. doba na odstranění vady dodávek je 30 dnů od prokazatelného oznámení dodavateli.

Pokud je v této zadávací dokumentaci, nebo v soupisu dodávek použit nějaký přímý či nepřímý
odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této
veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.
Specifikace předmětu plnění, resp. technické podmínky formulované jako požadavky zadavatele na
vlastnosti předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací
dokumentace. Dodavatel doloží technickou dokumentaci prokazující splnění technických
požadavků v zadavatelem požadovaném rozsahu, a to ke každé části veřejné zakázky, k níž bude
podávat nabídku. Technická specifikace uvedená v příloze č. 1 této zadávací dokumentace
představuje minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnou dodávku s lepšími
parametry. U přesně stanovených parametrů je povolen rozsah tolerance +/- 10 %. V případě
obdržení písemné žádosti doloží dodavatel zadavateli funkčnost nabízeného řešení. Požadavky
uvedené v příloze č. 1 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.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Splnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
4. Místo plnění
Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav.
5. 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.
6.

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.
6.1 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. V případě, že
dodavatelem bude právnická osoba, tak prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů právnické
osoby a zároveň i všech fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu právnické osoby.
- 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 3 měsíce přede
dnem zahájení zadávacího řízení a mohou být dodány zadavateli v nabídce v prosté kopii.
6.2 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 je v ní zapsán, v prosté kopii,
- oprávnění dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ, 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.
Všechny doklady prokazující základní způsobilost, musí být aktuální nejpozději 3 měsíce přede
dnem zahájení zadávacího řízení a mohou být dodány zadavateli v nabídce v prosté kopii.
6.3 Technická kvalifikace
Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu musí
být zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.
Zadavatel požaduje prokázat:
Samostatně pro část 1.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky kardiologického ultrazvuku, jejichž hodnota činila
nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 2.:

•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky ultrazvuku pro vyšetřování s kontrastní látkou,
jejichž hodnota činila nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou
dodávku, s uvedením popisu dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 3.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky laseru, jejichž hodnota činila nejméně 500.000,- Kč
bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu dodávky, její ceny,
doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 4.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky diagnostického ultrazvuku - ARO, jejichž hodnota
činila nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením
popisu dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 5.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky operačního stolu, jejichž hodnota činila nejméně
500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 6.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky endoskopické věže, jejichž hodnota činila nejméně
500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 7.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky anesteziologického přístroje, jejichž hodnota činila
nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 8.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízeni na dodávky kryokauteru, jejichž hodnota činila nejméně
250.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 9.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky diagnostického ultrazvuku - CHIR, jejichž hodnota
činila nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením
popisu dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 10.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky diagnostického ultrazvuku - GYN, jejichž hodnota
činila nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením
popisu dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 11.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky monitoru vitálních funkcí, jejichž hodnota činila
nejméně 100.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 12.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky defibrilátoru, jejichž hodnota činila nejméně
100.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 13.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky kombinované rázové vlny, jejichž hodnota činila
nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 14.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízeni na dodávky systému pro funkční elektrickou stimulaci HK
a DK, jejichž hodnota činila nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou
dodávku, s uvedením popisu dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 15.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky systému pro zpětnovazebný trénink přenosu váhy,

koordinace, postury, jejichž hodnota činila nejméně 100.000,- Kč bez DPH za každou
takovou významnou dodávku, s uvedením popisu dodávky, její ceny, doby poskytnutí a
identifikace objednatele.
Samostatně pro část 16.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky terapeutického laseru, sondy + robot. hlavice,
jejichž hodnota činila nejméně 200.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou
dodávku, s uvedením popisu dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 17.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky urodynamického přístroje, jejichž hodnota činila
nejméně 100.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele, s uvedením popisu dodávky,
její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 18.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky přístroje pro RTG oddělení, jejichž hodnota činila
nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele, s uvedením popisu dodávky,
její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 19.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky elektrokoagulace, jejichž hodnota činila nejméně
400.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele, s uvedením popisu dodávky,
její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 20.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky operačního mikroskopu, jejichž hodnota činila
nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele, s uvedením popisu dodávky,
její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Samostatně pro část 21.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky operačního kamerového systému, jejichž hodnota

činila nejméně 500.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením
popisu dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.
Samostatně pro část 22.:
•

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 ZZVZ prokáže dodavatel doložením seznamu
nejméně 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízeni na dodávky lithotryptoru, jejichž hodnota činila nejméně
300.000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou dodávku, s uvedením popisu
dodávky, její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Způsob prokázání způsobilosti a kvalifikace
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.
Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Kromě způsobu prokazování splnění základní a profesní způsobilosti uvedeného v čl. 7.1 a 7.2
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.
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.
7. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou závazného vzoru
kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2, jenž jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a
tvoří její přílohu. V návrhu smlouvy není dodavatel oprávněn cokoliv doplňovat nebo měnit, vyjma
ustanovení smlouvy, jejichž doplnění je dodavatelem přímo předpokládáno. Nabídka dodavatele,
která bude obsahovat neoprávněně doplněný nebo pozměněný návrh smlouvy, 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.
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.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedené podmínky se týkají každé jednotlivé
části veřejné zakázky.
8. 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 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 EZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. 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 odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či
adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
9. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do dne 28. 2. 2020 do 14.00 hod. K nabídkám
doručeným po lhůtě k podání nabídek stanovené zadavatelem, tj. po 28. 2. 2020 do 14.00 hod.,
nebude přihlíženo.
Zadávací lhůta končí dne 31. 7. 2020 a dodavatel je svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty
vázán.
Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo dle data a času jejich
doručení.
10. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě písemné žádosti
v elektronické podobě doručené zadavateli nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
11. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky
bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena
uvedená v návrhu kupní smlouvy.
Hodnotící komise sestaví pořadí dodavatelů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové
ceny. Nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu, přičemž rozhodující je
cena bez DPH.
12. 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 v souladu se zákonem změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;
d) právo zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 127 zákona;
e) právo na poskytnutí informací v případě nejasností v nabídce dodavatele;
f) právo změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky v souladu s ustanovením § 99
zákona, účastníkům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
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 14. 1. 2020

podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Baťka
Datum: 2020.01.14
Baťka 13:49:17 +01'00'
…...................................................................
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Ing. Petr Baťka, ředitel
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