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Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Sociální péče 3316/12A

Ústí nad Labem, PSČ 401 13

                     

Šance pro váš rozvoj

Tento projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního 
kardiovaskulárního centra KZ - MN v Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zadávací řízení nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Práva, 
povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem a pravidly, které 
jsou popsány v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.2 - Služby v oblasti 
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veřejného zdraví Integrovaného operačního programu vydané pro 5. Výzvu Ministerstva 
zdravotnictví pro Integrovaný operační program.
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1 Zadavatel

1.1 Základní údaje
Název: Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Kontaktní osoba: Eva Urbanová
Telefon: 477114145
E-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

Zápis v obchodním rejstříku: vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1550.

1.2  Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních i věcech zadávacího 
řízení je Ing. Eduard Reichelt, pověřený člen představenstva Krajské zdravotní, a.s.  Ve 
věcech technických je oprávněn za zadavatele jednat: MUDr. Jiří Madar, náměstek pro 
zdravotní péči Krajské zdravotní, a.s., tel. 477114005, e-mail: jiri.madar@kzcr.eu.

1.3 Údaje o režimu zadání zakázky

Předmětná zakázka je zadávána v režimu otevřeného řízení dle § 27 zákona a v souladu 
s pravidly, které jsou popsány v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.2 -
Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu vydané pro 5. Výzvu 
Ministerstva zdravotnictví pro Integrovaný operační program.

2 Informace o pověřené osobě zadavatele pro zadání zakázky

2.1 Základní údaje

Název: VAHARINA a.s.
Sídlo: Vaníčkova 1318/25, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
IČ: 27625745
DIČ: CZ27625745
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Leitnerová
Telefon:      475 209 308
E-mail:    l.leitnerova@vaharina.cz

2.2 Obecná ustanovení o pověřené osobě zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Pověřená osoba zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněná zadavatelem k výkonu 
zadavatelských činností. Pověřená osoba je tak zmocněna k veškerým úkonům souvisejícím 
se zajištěním průběhu zadání zakázky, a to však s výjimkou rozhodování.

3  Předmět plnění

3.1  Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické technologie vč. odpovídajícího 
příslušenství uvedené v části 2 Zadávací dokumentace, a to včetně montáže, uvedení 
dodaných zařízení do provozu, instalace a vyškolení obsluhy s cílem vybavení jednotlivých 
pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového-charakteru.
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Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona, a to v následující 
struktuře:

Část Název přístroje

1
Angiografická linka 1 ks

2
Kardiologický informační systém 1 ks

3
Echokardiograf - high-end třídy (doplnění)  1 ks

4
Ventilátor pro invazivní i neinvazivní UPV 2 ks

5
Přístroj pro hemoeliminační metody kontinuální 1 ks

6
Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii 1 ks

7
Duplexní ultrazvukový přístroj 1 ks
Bed-side echokardiograf  1 ks
Intrakardiální echokardiograf (ICE) 1 ks

8
Elektrofyziologické záznamové zařízení 1 ks

9 Ablační jednotka 1 ks

10 3D mapovací systémy (CARTO III, NavX) 1 ks

Předmětem části veřejné zakázky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10  je dodávka konkrétní shora 
uvedené zdravotnické technologie vč. odpovídajícího příslušenství uvedené v části 2 Zadávací 
dokumentace, a to včetně montáže, uvedení dodaného zařízení do provozu, instalace, 
odpovídající dokumentace a protokolárního vyškolení obsluhy s cílem vybavení jednotlivých 
pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového-charakteru. Součástí je dále 
poskytování záručního servisu a závazek, poskytovat za úplatu pozáruční servis.

Společná ustanovení k veřejné zakázce a jejím částem:

Uchazeči mohou podávat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na 
jednu část veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč v nabídce stanovil, na jakou 
část nebo části veřejné zakázky nabídku podává.

Pokud tato zadávací dokumentace nestanoví jinak, podmínky zadání jsou stejné pro všechny 
části veřejné zakázky.

Pokud tato zadávací dokumentace nestanoví jinak, zadavatel nestanoví další (zvláštní) 
požadavky na některé jednotlivé části veřejné zakázky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb. a předpokládaná 
cena

Různé zdravotnické přístroje a výrobky: CPV 33190000-8
33100000-1 - Zdravotnické přístroje (Hlavní předmět)
33157400-9 - Zdravotnické dýchací přístroje
33111720-4 - Angiografické přístroje
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33112340-3 - Echokardiograf
33112000-8 - Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje
33123220-6 - Kardio-angiografické přístroje
33123200-0 - Elektrokardiografické přístroje
33195000-3 - Systémy pro kontrolu pacientů

48814000-7 - Zdravotnické informační systémy

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 44 851 818 Kč bez DPH

49 337 000 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za jednotlivé přístroje:

Čísl
o

Název přístroje
Měrná 
jednotk

a

Počet 
jednote

k

Jednotková 
cena (vč. DPH 

v Kč)

Celková cena 
(vč. DPH v 

Kč)
1 Angiografická linka ks 1 21 838 000,00 21 838 000,00

2 Kardiologický informační systém ks 1    4 000 000,00
  4 000 000,00  

3
Echokardiograf - high-end třídy -
doplnění

ks 1 1 560 000,00 1 560 000,00

4 Duplexní ultrazvukový přístroj ks 1    2 500 000,00 2 500 000,00

5
Ventilátor pro invazní i 
neinvazivní UPV

ks 2 498 000,00 996 000,00

6 Bed-side echokardiograf ks 1    2 500 000,00
 2 500 000,00

7
Přístroj pro hemoeliminační 
metody kontinuální

ks 1 678 000,00 678 000,00

8
Přístroj pro řízenou mírnou 
hypotermii

ks 1 364 000,00 364 000,00

9
3D mapovací systémy (CARTO 
III, NavX)

ks 1  5 000 000,00  5 000 000,00

10
Intrakardiální echokardiograf 
(ICE)

ks 1 3 301 000,00 3 301 000,00

11
Elektrofyziologické záznamové 
vyšetření

ks 1  5 300 000,00  5 300 000,00

12 Ablační jednotka ks 1    1 300 000,00  1 300 000,00

Celkem  49 337 000,00

Uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. DPH (celková i za jednotlivé přístroje) 
je cenou maximální, nepřekročitelnou, a pokud uchazeč nabídne cenu vyšší, bude ze 
zadávacího řízení vyloučen.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků, jejich 
příslušenství či technologií včetně montáže, uvedení dodaného přístrojového vybavení do 
provozu, instalace a vyškolení obsluhy včetně dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o 
zdravotnických prostředcích:
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 zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, uvedení do provozu s 
předvedením funkčnosti

 dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD 

 dodání prohlášení o shodě, příslušnou dokumentaci dle zákona 123/2000Sb., o 
zdravotnických prostředcích a dále dokladů dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření

 protokolární zaškolení obsluhy dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických 
prostředcích

 poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování revizí elektro, ZDS 
a technicko-bezpečnostních prohlídek, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. 
v platném znění po dobu záruční lhůty.

 likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky a jejich částí je uvedena v části 2 této zadávací 
dokumentace. V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční 
rozsah, a to +/- 10%

Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek této 
veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 9) zákona obsahuje-li tato zadávací dokumentace, 
zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická 
označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 zákona 
dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
v souvislosti s tím má dodavatel povinnost poskytnout oprávněným osobám doklady 
související s plněním zakázky, a to do roku 2021.

4  Jistota

K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je 
požadována jistota ve výši 50.000,00 Kč, slovy: padesáttisíckorunčeských. Uchazeč je 
povinen složit jistinu v případě, že se bude ucházet o část veřejné zakázky převyšující 
v souhrnu hodnotu 3.000.000,- Kč. vč. DPH

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 67 zákona, a to formou 
bankovní záruky či pojištěním záruky.

5  Doba a místo plnění veřejné zakázky

5.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zahájení:

zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned po podpisu smlouvy s vybraným 
uchazečem v souladu se zákonem a v návaznosti na průběh zadávacího řízení.

Ukončení: 

termín splnění zakázky je nejpozději do 31. 5. 2012.
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5.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

6 Kvalifikace uchazečů

Tato část upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních 
předpokladů.

6.1  Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 
písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 
subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 
54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní 
kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 
54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. 

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady 
vyjma § 54 písm. a) zákona, § 50 odst. 1 písm. c) zákona tj. ekonomické a finanční 
kvalifikační předpoklady a § 50 odst. 1 písm. d) zákona tj. technické kvalifikační předpoklady 
musí prokázat všichni dodavatelé společně. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně 
několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady 
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, 
a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z 
veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni 
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společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 

Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona 
zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho 
sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným 
zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo 
bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen 
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž 
splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 
zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s 
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v 
zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, 
nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než 
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území 
České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se 
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro 

prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních 

kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ a profesních kvalifikačních 

předpokladů podle § 54 ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto 

profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na 

prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele  

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 127 zákona a prokáže splnění základních 
kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje 
zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty 
a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

Systém certifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění 

kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání 

splnění kvalifikace (§ 52 ZVZ), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, 

prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Certifikátem nelze nahradit prokázání základní 

kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. l) a m) ZVZ.
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Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
Zadavatel v souladu s § 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které 
jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném 
státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou 
republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž 
má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, 
popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce 
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního 
seznamu nebo ze zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených 
kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj. 

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,

b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou 
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě 
obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona (poslední 
zpracovaná rozvaha nebo určitá část takové rozvahy) a § 55 odst. 1 písm. c) zákona 
(údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to 
nejvýše za poslední 3 účetní období, anebo pokud dodavatel vznikl později nebo 
zahájil svou činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, obrat za 
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti), nebo

d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou 
kvalifikačních předpokladů podle § 56 

Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem 

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být 
platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace a předložen v českém jazyce.

Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem 
nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její 
příslušné části. 
Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 143 zákona a prokáže splnění základních 
kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů, nepožaduje 
zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty 
a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Bude-li zadavatel 
požadovat před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů 
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prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřená smlouva podle § 82 
zákona, povinen je předložit.

Stáří dokladů o prokázání splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů. 

Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení 
uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být 
současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena 
plná moc v prosté kopii.

Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci 

dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 ZVZ, je dodavatel 

povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit 

potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu (to neplatí pro základní 

kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. l) a m) ZVZ).

Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání 
nabídek. 

Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 6.6 části 1 ZD,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle bodu 6.7 části 1 ZD,
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle bodu 6.8 části 1 

ZD a
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle bodu 6.9 části 1 ZD.

6.2  Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ splňuje dodavatel, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li 
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statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán

nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat 

vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště;

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 

tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 

nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento 

předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 

základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 

proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz 

zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů;

e) který není v likvidaci; 

f)  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště dodavatele;

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;

l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 

v posledních třech (3) letech pracovali u zadavatele;

m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem 

akcií vyšším než 10%.
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Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených 
výše předloží:

Dodavatel v souladu s § 53 odst. 3 ZVZ předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních 

kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ, a to v následujícím rozsahu:

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ výpis 

z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak všechny její statutární 

orgány (např. u s.r.o.) nebo každý člen statutárního orgánu (např. u a.s.), a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 

žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 

musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 

této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště;

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. c), d) a e) ZVZ 

čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 

splnění kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně 

vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ potvrzení 

příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které 

nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 

devadesáti (90) kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou 

oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. g) ZVZ čestné 

prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 

kvalifikace, starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá 

splnění příslušného kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním 

pojišťovnám. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat 

jménem či za dodavatele;

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ potvrzení od 

příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení, které nesmí být k poslednímu 

dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti (90) 

kalendářních dnů,

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) k), l) a m) ZVZ 

čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
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splnění kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně 

vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

6.3  Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb. O živnostenském 
podnikání v platném znění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

6.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona

Požadavky zadavatele na splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a 
způsob jejich prokázání jsou uvedeny níže:

6.4.1 Dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona - pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Z předloženého dokladu musí vyplývat minimální rozsah pojištění a délka platnosti 
předmětné pojistné smlouvy a výše spoluúčasti na pojistném plnění. 

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Předložením pojistné smlouvy.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:

Uchazeč splňuje tento předpoklad, pokud má pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

Část veřejné zakázky č. 1 (Angiografická linka)

minimální výše pojistné smlouvy 10.000.000,-- Kč

Část veřejné zakázky č. 2 (Kardiologický informační systém)

minimální výše pojistné smlouvy 2.000.000,-- Kč

Část veřejné zakázky č. 3 (Echokardiograf)

minimální výše pojistné smlouvy 500.000,-- Kč

Část veřejné zakázky č. 4 (Ventilátor pro invazivní a neinvazivní UPV)

minimální výše pojistné smlouvy 500.000,-- Kč

Část veřejné zakázky č. 5 (Přístroj pro hemoeliminační metody))

minimální výše pojistné smlouvy 350.000,-- Kč

Část veřejné zakázky č. 6 (Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii)

minimální výše pojistné smlouvy 160.000,-- Kč

Část veřejné zakázky č. 7 (Duplexní ultrazvukový přístroj, Bed-side echokardiograf, 
Intrakardiální echokardiograf (ICE))
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minimální výše pojistné smlouvy 5.000.000,-- Kč

Část veřejné zakázky č. 8 (Elektrofyziologické záznamové zařízení

minimální výše pojistné smlouvy 3.000.000,--Kč

Část veřejné zakázky č. 9 (Ablační jednotka)

minimální výše pojistné smlouvy 700.000,--Kč

Část veřejné zakázky č. 10 (3D mapovací systémy)

minimální výše pojistné smlouvy 3.000.000,--Kč

Pokud uchazeč podává nabídku na více dílčích částí veřejné zakázky, je povinen 
předložit doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu kvalifikačních 
předpokladů pro všechny části veřejné zakázky, za něž podává nabídku.

6.4.2 Dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona – poslední zpracovaná rozvaha

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Poslední zpracovanou rozvahu.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Předložením poslední zpracované rozvahy, z níž je patrná stanovená úroveň. 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:

Uchazeč  splňuje tento předpoklad, pokud má kladný hospodářský výsledek.

6.4.3 Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona – údaj o obratu

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Údaj o obratu dosaženém dodavatelem za obdobné dodávky s ohledem na předmět 
veřejné zakázky, za poslední 3 účetní období.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Formou čestného prohlášení, přičemž obrat dosažený v každém období za obdobné 
dodávky bude uveden formou tabulky.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:

Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven níže uvedeným způsobem 
pro dosažený obrat za obdobné dodávky v každém ze tří předchozích období.

Část veřejné zakázky č. 1 (Angiografická linka)

výše minimálního obratu 10.000.000,--Kč

Část veřejné zakázky č. 2 (Kardiologický informační systém)

výše minimálního obratu 2.000.000,--Kč

Část veřejné zakázky č. 3 (Echokardiograf)

výše minimálního obratu 750.000,--Kč

Část veřejné zakázky č. 4 (Ventilátor pro invazivní a neinvazivní UPV)

výše minimálního obratu 450.000,--Kč
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Část veřejné zakázky č. 5 (Přístroj pro hemoeliminační metody))

výše minimálního obratu 330.000,--Kč

Část veřejné zakázky č. 6 (Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii)

výše minimálního obratu 180.000,--Kč

Část veřejné zakázky č. 7 (Duplexní ultrazvukový přístroj, Bed-side echokardiograf, 
Intrakardiální echokardiograf (ICE))

výše minimálního obratu 4.150.000,--Kč

Část veřejné zakázky č. 8 (Elektrofyziologické záznamové zařízení)

výše minimálního obratu 2.600.000,-- Kč

Část veřejné zakázky č. 9 (Ablační jednotka)

výše minimálního obratu 650.000,-- Kč

Část veřejné zakázky č. 10 (3D mapovací systémy)

výše minimálního obratu 2.500.000,-- Kč

Pokud uchazeč podává nabídku na více dílčích částí veřejné zakázky, je povinen 
předložit doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu kvalifikačních 
předpokladů pro všechny části veřejné zakázky, za něž podává nabídku.

6.5  Technické kvalifikační předpoklady § 56 zákona

Požadavky zadavatele na splnění technických kvalifikačních předpokladů a způsob jejich 
prokázání jsou uvedeny níže:

6.5.1 Dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona – seznam významných dodávek

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Uchazeč doloží seznam významných dodávek a osvědčení objednatelů o řádném plnění 
nejvýznamnějších z těchto dodávek.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

uchazeč doloží seznam významných dodávek podepsaný statutárním orgánem uchazeče 
a dále k seznamu připojí osvědčení v zákonem požadované formě.  

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:

Za významnou DODÁVKU se považuje: 

Část veřejné zakázky č. 1 (Angiografická linka)

uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné dodávky ve výši min. 13.230.000,--Kč. 

Část veřejné zakázky č. 2 (Kardiologický informační systém)

uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné dodávky ve výši min. 3.200.000,--Kč. 

Část veřejné zakázky č. 3 (Echokardiograf) uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné 
dodávky ve výši min. 1.000.000,-- Kč. 
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Část veřejné zakázky č. 4 (Ventilátor pro invazivní a neinvazivní UPV)

uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné dodávky ve výši min. 300.000,--Kč. 

Část veřejné zakázky č. 5 (Přístroj pro hemoeliminační metody))

uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné dodávky ve výši min. 400.000,--Kč. 

Část veřejné zakázky č. 6 (Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii)

uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné dodávky ve výši min. 200.000,--Kč. 

Část veřejné zakázky č. 7 (Duplexní ultrazvukový přístroj, Bed-side echokardiograf,
Intrakardiální echokardiograf (ICE) ) uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné dodávky 
ve výši min. 6.500.000,--Kč. 

Část veřejné zakázky č. 8 (Elektrofyziologické záznamové zařízení)

uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné dodávky ve výši min. 4.240.000,-- Kč. 

Část veřejné zakázky č. 9 (Ablační jednotka)

uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné dodávky ve výši min. 1.000.000,--Kč.

Část veřejné zakázky č. 10 (3D mapovací systémy)

uchazeč musí doložit realizaci 1 obdobné dodávky ve výši min. 4.000.000,-- Kč.

Pokud uchazeč podává nabídku na více dílčích částí veřejné zakázky, je povinen 
předložit doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu kvalifikačních 
předpokladů pro všechny části veřejné zakázky, za něž podává nabídku.

6.6  Postup zadavatele při posouzení kvalifikace

Zadavatel resp. zadavatelem pověřená komise posoudí prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů uchazeče z hlediska požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích 
podmínkách.

Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či 
doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace 
Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem dle § 59 
odst. 4 zákona.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v 
zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu dle § 60 zákona.

7  Návrh kupní smlouvy

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou 
stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další 
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení 
nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Uchazeč je povinen předložit návrh kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy musí být ze strany 
uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo 
úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. 
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka 
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uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na 
veřejné zakázce.

Tyto podmínky jsou stanoveny formou návrhu textu smlouvy obligatorního charakteru. 
Uchazeč doloží tento návrh kupní smlouvy, podepsaný oprávněnou osobu jednat jménem či 
za uchazeče. 

Obligatorní návrh kupní smlouvy je uveden v části 4 této zadávací dokumentace

8  Obchodní podmínky

Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako 
nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče.

Způsob prokázání splnění jednotlivých obchodních podmínek je uveden u každé podmínky 
samostatně.

8.1  Záruční lhůta
Záruční lhůta na dodávky zdravotnických prostředků, jejich příslušenství či technologií se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 36 měsíců.

8.2  Platební podmínky

Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu. Úhradu zadavatel provede v české měně. Splatnost 
faktur (účetních dokladů) je stanovena na 30 dnů od doručení zadavateli.

Uchazeč je oprávněn vystavit daňový doklad až po předání řádně zhotoveného předmětu 
plnění veřejné zakázky zadavateli..

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 13a zákona č. 
513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dále název projektu: 
Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra KZ –
MN v Ústí nad Labem, registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/05.06570 a text: Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro váš 
rozvoj, jež budou projekt jednoznačně označovat. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému 
uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

9  Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

9.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí cena za splnění předmětu jednotlivé 
části veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty dle části 2 Zadávací dokumentace, a to 
absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše 
přípustná, a to v členění:

Část Název přístroje
Nabídková 

cena bez DPH
Výše 

DPH 20% 
Výše 

DPH 10%
Nabídková 

cena vč. DPH

1 Angiografická linka

2
Kardiologický informační 
systém 

3
Echokardiograf - high-end 
třídy - doplnění

4
Ventilátor pro invazivní i 
neinvazivní UPV

5 Přístroj pro hemoeliminační 
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metody kontinuální

6
Přístroj pro řízenou mírnou 
hypotermii
Duplexní ultrazvukový 
přístroj
Bed-side echokardiograf 
Intrakardiální echokardiograf 
(ICE)

7

Celkem za část 7

8
Elektrofyziologické 
záznamové vyšetření

9 Ablační jednotka

10
3D mapovací systémy 
(CARTO III, NavX)

xx Celkem 

Částky jsou uvedeny v Kč a jsou cenou maximální a nepřekročitelnou.

Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu kupní smlouvy. 
Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu 
veřejné zakázky.

Zadavatel definuje podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:

a) pokud v průběhu realizace plnění dojde ke změnám sazeb DPH

9.2 Doložení výpočtu nabídkové ceny

Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu kupní smlouvy předložit ve své nabídce kalkulaci 
nabídkové ceny a  zároveň ocenění nabídky dle části 2 Zadávací dokumentace (uchazeč 
zpracuje jako přílohu č. 1 Návrhu kupní smlouvy).

9.3  Zpracování technických listů

Uchazeč ve své nabídce doloží ke každé jím nabízené položce technický list – technický 
popis, případně fotografii. Technický list bude zpracován tak, že v levém sloupci bude uveden 
požadovaný technický parametr, v pravém sloupci pak bude uvedena jeho nabízená hodnota 
(uchazeč zpracuje jako přílohu č. 2 Návrhu kupní smlouvy).

Z technického listu musí jasně vyplývat, že nabízené vybavení zcela splňuje požadavky
uvedené v zadávací dokumentaci.

9.4  Požadavky  zadavatele  k  obsahovému  členění  a  formě  zpracování
nabídky

Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek

9.4.1 Způsob a forma zpracování nabídky

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v originále a jedné kopii v souladu se zadávacími 
podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění 
kvalifikace. Doklady k prokázání splnění kvalifikace se řídí dle § 57 zákona.

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných 
dokladů a příloh, svázány do jednoho samostatného svazku. Svazek musí být na první straně 
označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem zda se jedná 
o originál či kopii.
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Nabídka bude zpracována ve dvou vyhotoveních. Originál svazku musí být na titulní straně 
označen jako „originál", kopie svazku jako „kopie". V případě rozporů mezi jednotlivými 
výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku.

Svazek včetně veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti 
manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s 
jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními 
prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. 
Použité bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné, tak aby byla vyloučena 
možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných 
bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu 
uchazeče a jeho razítkem.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém 
jazyce. V případě, že je některý z dokladů doložen v cizím jazyce, je nutné k tomuto dokladu 
doložit překlad do českého jazyka.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány 
statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně 
ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný 
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Všechny listy svazku musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Posledním listem svazku musí být prohlášení uchazeče, v němž se uvede celkový počet všech 
listů ve svazku.

9.4.2 Elektronická verze nabídky

Uchazeč jako součást nabídky předloží CD - ROM, který musí obsahovat návrh kupní 
smlouvy a kalkulaci nabídkové ceny. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče 
a předmětu veřejné zakázky.

9.4.3 Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k 
prokázání splnění kvalifikace uchazeče:

a) identifikační údaje o uchazeči,
b) krycí list nabídky
c) obsah svazku,
d) smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina (připadá-li v daném případě v úvahu),
e) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů,
f) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
g) doklady k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
h) doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů
i) návrh kupní smlouvy, 
j) přílohy návrhu kupní smlouvy,
k) další doklady a informace požadované v zadávacích podmínkách,
l) složení bankovní jistoty
m)prohlášení o počtu listů
n) požadavky na přípravu místa instalace (prostor, přívody medií a energie, nosnost 

podlah atd.).

Výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky musí být zřetelně označeny předělovými, 
nejlépe barevnými listy, které musí být rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu 
listů v nabídce. Každý list nabídky bude opatřen pořadovým číslem listu v nabídce a na 
začátku nabídky bude uveden přehledný obsah s čísly stránek, kde se příslušný dokument 
nachází.
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10  Lhůta pro podání nabídek a lhůta, po kterou je uchazeč
svojí nabídkou vázán, místo a doba otevírání obálek

10.1  Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení o 
zakázce. Závazné lhůty tohoto otevřeného řízení jsou uvedeny v oznámení o zakázce, které 
bylo zveřejněno na Informačním systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek 
samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

10.2  Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni ve smyslu § 43 odst. 1 zákona, 
činí 180 dní. 

11 Způsob a místo pro podávání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně na adresu 
VAHARINA a.s, Vaníčkova 1318/25, 400 01 Ústí nad Labem, a to v pracovních dnech od 
8.00 do 14.00 hod.  

Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně 
poštou na adresu pověřené osoby zadavatele, a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání 
nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky.

Nabídku jsou uchazeči povinni podat písemně a to v jedné uzavřené obálce, označené názvem 
veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. 
obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné 
jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených 
ochranných prvků.

Potvrzení o předání nabídky

Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží 
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, pověřené osobě a 
uchazeči, pořadové číslo nabídky, údaje o datu a hodině doručení. Doručené nabídky 
zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny 
doručení. 

Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Závazné lhůty tohoto otevřeného řízení jsou uvedeny v Oznámení o zakázce, které bylo 
zveřejněno na Informačním systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz

Místo konání otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese Krajská zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, v termínu uvedeném v Oznámení o zakázce.

Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů (maximálně dvě osoby za

uchazeče, které se prokážou platnou plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo

jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Přítomným uchazečům otevírání obálek je sdělena po provedení kontroly úplnosti každé 
nabídky mj. nabídková cena.
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12 Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky je podle § 78 odst. 1 písm. b) 
ZVZ nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Hodnocení nabídek podle kritéria nejnižší nabídkové ceny bude provedeno v souladu 
s principy a postupy upravenými v Zákoně, zejména v ustanovení § 79 ZVZ.

Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise dle § 79 odst. 4 ZVZ.

Výše nabídkové ceny bude pro přehlednost uvedena, jak v návrhu kupní smlouvy, tak 
v krycím listu, který je částí 3 této zadávací dokumentace.

13 Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

1. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek,

2. Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v 
nabídce uchazeče.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky do lhůty pro podání nabídek

4. Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu

14 Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje následující části:

Část 1 – Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Část 2 – Technická specifikace

Část 3 – Krycí list nabídky

Část 4 – Návrh kupní smlouvy

V Ústí nad Labem, dne ______________

…………………………………
Ing. Eduard Reichelt

pověřený člen představenstva Krajské zdravotní, a.s.




