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1. Identifikační údaje 
1.1.Zadavatel 

Název zadavatele:   Krajská zdravotní, a.s. 

Zadavatel ve smyslu zákona:  jiná právnická osoba, dle § 2 odst. 2 písm. d) 

Právní forma:    akciová společnost 

IČ:     25488627 

DIČ:     CZ25488627 

Sídlo zadavatele:   Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

Osoba oprávněná jednat:  Ing. Eduard Reichelt, pověřený člen představenstva 

Kontaktní osoba zadavatele:  Eva Urbanová 

Telefon:     +420 477 114 145 

e-mail:     eva.urbanova@kzcr.eu 

 

Kontaktní osoby: 

ve věcech technických: Ing. Václav Štyvar 

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

 tel. 477 117 901 

    e-mail: vaclav.styvar@kzcr.eu 

 
 

1.2.Pověřená osoba výkonem zadavatelských činností 

Název:     VAHARINA a.s. 

Právní forma:    akciová společnost 

IČ:     27625745 

DIČ:     CZ27625745 

Sídlo:     Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 

Pobočka – zákaznické centrum: Vaníčkova 1318/25, 400 01 Ústí nad Labem 

Osoba oprávněná jednat:  René Tůma, předseda představenstva 

Kontaktní osoba:   Veronika Thiemová 

Telefon:    +420 475 209 308 

e-mail: v.thiemova@vaharina.cz 

 

 

Na výše uvedenou adresu pobočky – zákaznického centra společnosti VAHARINA a.s. 

zasílejte dotazy týkající se veřejné zakázky. Dotazy musí být zasílány poštou nebo e-mailem.  

 

 

 

2. Zadávací dokumentace  
2.1. Zadávací dokumentace  

Tato zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů a poţadavků zadavatele 

vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.  

 

 

2.2. Podmínky poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám 
Uchazeč je oprávněn poţadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Ţádost o poskytnutí dodatečných informací musí být písemná nebo zaslaná e-mailem v 

mailto:eva.urbanova@kzcr.eu
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českém jazyce a musí být doručena k rukám kontaktní osoby (čl. 10.3. této zadávací 

dokumentace) před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osoba doručí uchazeči 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději 

do 3 dnů ode dne doručení ţádosti. Dodatečné informace, včetně znění ţádosti o jejich 

poskytnutí, doručí kontaktní osoba současně všem zájemcům, kterým byla zadávací 

dokumentace poskytnuta. 

 

 

3. Předmět veřejné zakázky  
3.1.  Předmět veřejné zakázky   

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje - operační chirurgické jednotky pro 

přední i zadní segment oka.  

 

3.2. Požadavky na přístroj 

 Kombinovaný mikrochirurgický přístroj pro operaci předního i zadního segmentu oka 

s dálkovým ovládáním 

 Aspirační systém s vakuovou pumpou typu Venturi nebo peristaltickou 

modifikovanou i pro zadní segment 

 Programovaný noţní spínač 

 Ultrazvukový handpiece pro přední segment s šesti krystaly – 3 kusy 

 Hroty fako 15 kusů a irigační návleky 50 kusů pro řez 2,0 mm 

 Kazety 70 kusů 

 Bipolární kabely 3 

 Bipolární pinzety 3 

 Bimanuální irigačně aspirační koncovky 3 páry 

 Dávkování ultrazvukové energie v reţimu kontinuálním, burts nebo pulzním 

s vysokou frekvencí pulzů 

 Přední vitrektom 12 kusů 

 Kontrolovaný systém řízení fluidiky s automatickou kontrolou nitroočního tlaku 

 Moţnost provádění mikroincizní koaxiální fakoemulzifikace řezem 2 mm 

 Moţnost provádění zadní vitrektomie incizí 20,23 a 25 Gauge a kompatibilita portů 

s DORCintrumentariem 

 Vitrektom pro pouţití v předním a zadním segmentu oka s maximální frekvencí 5000 

 Duální zdroj studeného světla 

 Aplikační koncovka pro bipolární endodiatermii 2 

 Modul pro aplikaci silikonového oleje a vzduchu – silikonová pumpa, vzduchová 

pumpa 

 Ovládání pomocí dotykového displeje, dálkového a noţního spínače 

 Moţnost individuálního nastavení pro jednotlivé chirurgy a operační techniky 
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 Endolaser integrovaný nebo externí 

 Laserové sondy 30 kusů 

 Set pro aplikaci vzduchu 30 kusů 

 Set na aplikaci SO – 30 kusů 

 Fakofragmentační jehla 2 kusy 

 Fakofragmentační koncovka - 1 kus 

 Světlovody - 30 kusů 

 Klíč na fakojehlu – 3 kusy 

   

CPV kód:  33112200-0, název: ultrazvukové jednotky 

 

4. Doba plnění veřejné zakázky 
Předpokládaný termín dodání předmětu veřejné zakázky: nejkratší moţný termín ode dne 

podpisu smlouvy. 

 

5. Místo plnění veřejné zakázky 
Místem dodání je Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  

 

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 500 000 Kč bez DPH; jedná se o podlimitní 

veřejnou zakázku na dodávky. 

 

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
Prokázání splnění kvalifikace podle poţadavku zadavatele je předpokladem pro uzavření 

smlouvy na realizaci veřejné zakázky. 

 

7.1. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů  

Dodavatel musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady podle § 50 ZVZ, je však 

přípustné, aby pro plnění částí veřejné zakázky angaţoval jinou osobu (formou subdodávky). 

Dodavatel je oprávněn určitou část kvalifikačních předpokladů, poţadovanou zadavatelem 

podle § 50 odst. 1 písmene b) aţ d) ZVZ, prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém 

případě je však povinen předloţit zadavateli (i) doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního 

předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem (ii) smlouvu uzavřenou se 

subdodavatelem v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ. Jiné kvalifikační předpoklady subdodavatelů 

nebudou zohledněny při posuzování kvalifikace účastníka. 

 

7.2. Prokázání kvalifikace při podání společné nabídky 

Podává-li nabídku společně více uchazečů, je kaţdý z uchazečů povinen prokázat v plném 

rozsahu splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a 

profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona. Splnění kvalifikace podle 

§ 50 odst. 1 písm. b) zákona musí prokázat všichni uchazeči společně.  
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7.3.  Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných uchazečů 

Předloţí-li uchazeč výpis ze seznamu kvalifikovaných uchazečů podle § 125 a násl. zákona ve 

lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních 

kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních 

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

profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají poţadavky zadavatele, pokud k poslednímu 

dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis starší neţ tři měsíce. 

 

7.4. Prokázání kvalifikace certifikátem certifikovaných uchazečů 

Uchazeč je oprávněn předloţit certifikát vydaný v rámci certifikovaných uchazečů, který 

obsahuje náleţitosti stanovené v § 139 zákona.   

 

7.5. Pravost a stáří dokladů 

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloţenými 

v kopiích těchto dokladů. Pokud bude zadavatel před uzavřením smlouvy na předmět plnění 

této veřejné zakázky poţadovat předloţení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto 

dokladů prokazujících splnění kvalifikace je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva 

podle § 82 ZVZ, povinen je předloţit. 

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. 

 

7.6. Základní kvalifikační předpoklady  

Uchazeči musí prokázat základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) 

způsobem dle § 53 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 

7.7. Profesní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel poţaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) 

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to: 

 předloţením výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence  

 předloţením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 

příslušné ţivnostenské oprávnění. 

 

7.8. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

Zadavatel poţaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 

§ 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách předloţením pojistné 

smlouvy, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 

osobě, minimálně na částku 3.000.000 Kč. Z předloţeného dokladu musí vyplývat minimální 

rozsah pojištění a délka platnosti předmětné pojistné smlouvy a výše spoluúčasti na pojistném 

plnění. 

 

Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách předloţením údajů o 

celkovém obratu dodavatele za poslední 3 účetní období zjištěný podle zvláštních předpisů, 

jestliţe dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu 
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veřejné zakázky později, postačí, předloţí-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od 

svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Dodavatel splňuje ekonomické a finanční 

kvalifikační předpoklady, pokud obrat dosaţený s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. 

dodávky, v posledních 3 účetních obdobích (2010, 2009, 2008) činil min. v kaţdém účetních 

období 5.000.000 Kč bez DPH. Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu: formou 

čestného prohlášení, přičemţ obrat dosaţený za obdobné dodávky bude uveden formou 

tabulky s přehledem jednotlivých zakázek (název zakázky, zadavatele, výše plnění, doba 

plnění). 

 

7.9. Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel poţaduje  prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele 

pro plnění veřejné zakázky: 

 

dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Uvede seznam 

realizovaných významných dodávek obdobného charakteru veřejné zakázky v posledních 3 

letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být min. 3 

významné dodávky, které budou prokázány: 

1.1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboţí dodáno 

veřejnému zadavateli, 

1.2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ 

veřejnému zadavateli, nebo 

1.3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ veřejnému 

zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat 

z důvodů spočívajících na její straně, 

- a to v min. výši 2 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou dodávku se zaměřením 

na dodávky přístrojů. 

 

dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách předloţením dokladu 

prokazující shodu poţadovaného výrobku. Dodavatel ve své nabídce doloţí prohlášení o 

shodě výrobce v prosté kopii. 
 

9. Platební podmínky   
Splatnost faktur činí min. 60 dnů. 

 

Zadavatel neposkytuje zálohové platby. 

a) obchodní podmínky  

Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné 

zakázky. 

 

Návrh smlouvy musí obsahovat následující podmínky:  

 

- závazek uchazeče dodrţovat po celou dobu plnění veřejné zakázky platné právní 

předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem, 
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- souhlas uchazeče se zveřejněním smlouvy na tuto zakázku v souladu s povinnostmi 

zadavatele dle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím,  

 

- závazek dodrţovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o 

bezpečnostních opatřeních, jejichţ zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Povinnost mlčenlivosti bude trvat i po ukončení platnosti smlouvy, a to bez omezení,  

 

 

- oprávnění uchazeče i zadavatele od smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti 

z důvodů porušení smluvních povinností, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením 

takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí 

písemné výzvě poškozené strany, 

 

- závazek uchazeče, ţe v případě reklamace zboţí z důvodu pochybnosti o kvalitě 

dodávky bude zboţí obratem vyměněno za jiné, které nebude vykazovat obdobné 

závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení. 

 

Návrh smlouvy musí rovněţ respektovat ustanovení ZVZ, obchodního zákoníku a dalších 

právních předpisů, které se vztahují k realizaci této veřejné zakázky. 

 

Uchazeč není oprávněn stanovit v návrhu smlouvy moţnost uchazeče poţadovat po zadavateli 

úhradu smluvní pokuty v souvislosti s odstoupením od smlouvy ze strany zadavatele. 

 

Uchazeč je povinen se v návrhu smlouvy zavázat, ţe nezpřístupní údaje o sluţbách 

poskytovaných zadavateli třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona 

nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu. 

 

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či ţádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená 

v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 

a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 ZVZ. 

 

Omezení výše náhrady škody, jakoţ i sankcí uvedených v této zadávací dokumentaci, se 

nepřipouští. Jakýkoliv nárok zadavatele na smluvní pokutu se jakkoli nedotýká nároku na 

náhradu škody. 

 

Výši smluvní pokuty pro případ prodlení s dodáním zboţí ze strany uchazeče a s nedodrţením 

splatnosti faktury ze strany zadavatele můţe činit maximálně 0,01% za kaţdý den prodlení. 

 

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo 

jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být 

v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. 

 

V případě, ţe se uchazeč při plnění veřejné zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji, je 

povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy, 

v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.  

 

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu veřejné 

zakázky, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma 



                                                                                      

          Veřejná zakázka:  

 

„Operační chirurgická jednotka pro přední i zadní segment oka pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, 

o.z.“ 

_______________________________________________________________________________________ 

8 

 

smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními 

ustanoveními ZVZ. 

 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky   
9.1. Rozsah nabídky  

Nabídka musí být zpracována na celý rozsah plnění veřejné zakázky uvedený v této zadávací 

dokumentaci. Nabídka musí být zcela v souladu s touto zadávací dokumentací a obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

 

9.2. Forma nabídky 

Nabídka bude zpracována 1 x v originále a v 1 x v kopii, v českém jazyce a bude předloţena s 

návrhem smlouvy podepsané statutárním zástupcem uchazeče.  

 

 

Nabídka bude obsahovat: 

a) Vyplněný krycí list nabídky 

b) Obsah nabídky 

c) Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů v pořadí dle bodu 7. 

d) Cenovou nabídku  

e) Údaje pro hodnocení (technický popis případně fotografii ke kaţdé poloţce) 

f) Návrh smlouvy musí obsahovat: 

- celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, výše a sazba DPH a vč. DPH  

 

9.3. Celková nabídková cena  

Nabídková cena za dodávku musí být stanovena jako celková pevná cena v české měně, bez 

DPH, výše a sazba DPH a včetně DPH, musí obsahovat všechny náklady potřebné k dodávce 

přístroje, jeho vyzkoušení, předání a uvedení do provozu. 

 

9.4. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 

10. Podmínky pro podání nabídky 
10.1. Obálky s nabídkami  

Nabídky podávají uchazeči v písemné formě osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených 

obálkách označených NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŢ „Operační chirurgická 

jednotka pro přední i zadní segment oka pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, 

o.z.“. Obálky budou na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li 

fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. 

 

Adresa pro podání nabídek:    VAHARINA a.s. 

   Vaníčkova 1318/25 

   400 01 Ústí nad Labem 

 

Osobně podané nabídky se přijímají na výše uvedené adrese subjektu pověřeného výkonem 

zadavatelských činností v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod. 

 

10.2. Lhůta k podání nabídky 
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Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 4. 2011 v 10:00 hodin. 

Všechny nabídky musí být doručeny před uplynutím této lhůty pro podání nabídek. V případě 

zaslání poštou je pro účast v tomto zadávacím řízení rozhodující okamţik doručení nabídky 

subjektu pověřenému výkonem zadavatelských činností, nikoli datum jejího předání k 

poštovní přepravě.  

 

10.3. Místo pro podání nabídky 

Nabídky se budou podávat pověřené osobě výkonem zadavatelských činností spol. 

VAHARINA a.s., k rukám slečny Veroniky Thiemové, tel. +420 475 209 308, e-mail: 

v.thiemova@vaharina.cz, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek: 

- osobně v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:00 hodin na pobočce spol. VAHARINA 

a.s. v Ústí nad Labem, nebo  

- poštou jako doporučenou zásilku. 

 

 

10.4. Další podmínky podání nabídky 

Uchazeč můţe podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím 

řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení. Pokud 

uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a 

současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéţ zadávacím řízení, zadavatel všechny 

nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí. 

 

 

10.5. Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 13. 4. 2011 v 11:30 hodin na adrese 

zadavatele: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem. 

Otevírání obálek s nabídkami se můţe, kromě členů komise pro otevírání obálek, zúčastnit 

jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek a který se 

prokáţe plnou mocí (není-li statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu uchazeče) 

a průkazem totoţnosti. 

 

11. Způsob hodnocení nabídek 

V souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách je 

základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost 

nabídky. Dílčí hodnotící kritéria jsou: 

 

1. Nabídková cena celkem v Kč bez DPH     váha 60 % 

 

2. Technické a funkční vlastnosti přístrojového vybavení    váha 40 % 

 

Pro hodnocení nabídek pouţije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 aţ 100. Kaţdé 

jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráţí úspěšnost 

předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Celkové hodnocení provede hodnotící komise 

tak, ţe jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou 

daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící 

komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, ţe jako nejúspěšnější bude 

stanovena nabídka; která dosáhne nejvyšší váţené bodové hodnoty. Hodnocení bude 

provedeno matematickou metodou v jedné tabulce. 
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Nabídková cena 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za předmět plnění této veřejné zakázky se hodnotí 

tak, ţe nabídce s nejniţší nabídkovou cenou je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené 

nabídky v daných kritériích získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 

hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. 

 

 

Pro kritéria, jejichž hodnota není číselně vyjádřitelná: 

Hodnotící kritérium, u nějţ nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně se hodnotí tak, ţe 

hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí 

nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře 

splnění kritéria v poměru k nejvhodnější nabídce. 

 

Technické a funkční vlastnosti přístrojového vybavení – technické parametry 

Hodnotí se, zda přístroj splňuje a v jaké míře minimální poţadavky uvedené v zadávací 

dokumentaci. Své bodové hodnocení, komise téţ ohodnotí slovně. 

Dodavatel ve své nabídce doloží ke každé položce technický popis případně fotografii.. 

 

12. Požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše 
 

Zadavatel nepoţaduje poskytnutí jistoty. 

 

13. Další podmínky veřejné zakázky: 

 

13.1 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o změnách a doplnění předloţeného návrhu 

smlouvy. 

13.2 Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou a nevrací podané 

nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěţe. S obsahem 

nabídek bude zacházeno důvěrně. 

13.3 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky si ověřit, 

popřípadě upřesnit informace uvedené uchazeči v nabídkách. 

13.4 Nabídka by měla obsahovat závazek, ţe v případě poruchy, která nebude odstraněna 

na místě, uchazeč zapůjčí adekvátní náhradní přístroj aţ do doby definitivního 

odstranění závady. 

13.5 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky kdykoliv do lhůty pro podání 

nabídek. 

13.6 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud nastanou podmínky 

uvedené v § 84 ZVZ. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Vzor krycího listu 
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V Ústí nad Labem, dne 28. 3. 2011 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

                                                                             Ing. Eduard Reichelt  

pověřený člen představenstva 

Krajské zdravotní, a. s. 
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Příloha č. 1 – Vzor krycího listu 
 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 

Veřejná zakázka 

 

Název 
„Operační chirurgická jednotka pro přední i zadní segment oka pro 

Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z“ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel: 

Název: Krajská zdravotní, a.s. 

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

IČ: 25488627 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

Ing. Eduard Reichelt, pověřený člen představenstva 

Uchazeč:  

Název:  

Sídlo podnikání:  

Tel/Fax.:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat:  

Telefon  

Email:   

Výsledná nabídková cena v Kč 

Cena bez DPH DPH 10% DPH 20% Cena včetně DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis oprávněné 

osoby: 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

Razítko 

Titul, jméno, 

příjmení 

 

Funkce   

 


