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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Informace o zadavateli:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 statutární orgán: Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
 sídlo: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
 IČO: 00179540
 DIČ: CZ00179540
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 17938-521/0100
 telefon: +420 569 472 111
 fax: +420 569 472 231
 e-mail: nemocnice@onhb.cz
 datová schránka: aewk6jc
 profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
 web: www.onhb.cz
Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:
Ing. Adam Fila, vedoucí technik zdravotnických přístrojů
 telefon: +420 569 472 116; GSM: +420 739 161 516
 e-mail: adam.fila@onhb.cz
Monika Chladová, DiS., administrátorka veřejných zakázek
 telefon: +420 569 472 167; GSM: +420 734 397 363
 e-mail: monika.chladova@onhb.cz
 web: www.onhb.cz

2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
2.1

Členění Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
1. část - Oznámení o zahájení zadávacího řízení
2. část - ZD – podrobné podmínky + přílohy:
 Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické
požadavky na předmět plnění Krycí list zakázky
 příloha č. 2 - Krycí list zakázky
 příloha č. 3 - Obchodní podmínky ve struktuře a formě smlouvy o dílo
 příloha č. 4 - Vzor prohlášení k prokázání kvalifikace

2.2 Obecné informace k ZD
2.2.1 Kompletní ZD této veřejné zakázky je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky.
Zadavatel konstatuje, že ZD této veřejné zakázky je zpracována v souladu se zákonem.
Zadavatel doporučuje, aby si dodavatel prostudoval všechny pokyny, podmínky a
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specifikace uvedené v ZD, aby si ještě před podáním své nabídky vyjasnil požadovaný
rozsah a případná sporná ustanovení nebo jiné případné nesrovnalosti ve smyslu
podmínek uvedených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zejména pak
požadavky, informace a podrobné pokyny uvedené v této ZD.
2.2.2 Podáním nabídky v zadávacím řízení dodavatel přijímá plně a bez výhrad zadávací
podmínky uvedené v zadávací dokumentaci včetně jejích příloh a případných
vysvětlení, změn či doplnění k těmto zadávacím podmínkám ve smyslu § 98 a 99
zákona.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1

Předmět plnění

3.1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka:
nového dálkově ovládaného skiaskopicko-skiagrafického plně digitálního RTG systému
s vertigrafem a se 2 ks plochými digitálními nedělenými detektory a plně digitálním
obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností (dále též jen „systém“ či rtg.
přístroj“).
Se systémem je předpoklad provádění širokého spektra vyšetření jako je GIT, urologická
vyšetření včetně invazivních metod terapie urotraktu (nefrostomie apod.), základní i
speciální skiagrafická vyšetření, vyšetření v oblasti trávicí trubice (včetně enteroklysy a
irigografie), fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní
oblasti, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony.
Modul, který umožňuje generovat, vyhodnocovat a provádět měření na celé kostře dolních
končetin.
Modul pro rekonstrukci celé páteře – možnost posouzení a měření skoliózy a kyfózy).
Předpokládané provozní zatížení systému je cca 400 snímků za 10h kontinuálního provozu.
Podrobné technické parametry systému jsou uvedeny v příloze č. 1 technická specifikace
předmětu plnění = minimální technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky
Součástí dodávky je rovněž:
a) demontáž, uskladnění a následná ekologická likvidace stávajícího rtg. přístroje
včetně příslušenství v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodá
protokol o jeho likvidaci
b) dodání projektové dokumentace pro stavební a jiné práce
c) dodávka, doprava, montáž, instalace a zprovoznění nového rtg. přístroje
d) napojení nového rtg přístroje do stávajícího systému PACS a NIS
e) provedení přejímacích zkoušek v zákonném či předepsaném rozsahu nového rtg.
přístroje, provedení prvotní zkoušky dlouhodobé stability, měření rozptýleného
neužitečného záření a výchozí elektrické revize přístroje, v rozsahu dle platných
norem a a právních předpisů
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f) provedení individuálního a komplexního vyzkoušení přístroje v rozsahu
nezbytném pro jeho řádné fungování
g) zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro zahájení klinického provozu a
předání uživatelské dokumentace v českém jazyce v tištěném vyhotovení a v
datovém vyhotovení na vhodném datovém nosiči
h) poskytování bezplatného záručního servisu po dobu 24 měsíců včetně provádění
BTK a pravidelné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb., elektrických revizí a zkoušek
dlouhodobé stability v předepsaných termínech
i) dodání odborné literatury podporující erudici personálu, která bude odpovídat
diagnostickým možnostem přístroje
j) předinstalační příprava pracoviště rtg přístroje včetně případných stavebních
úprav a dalších nutných úprav stávajícího pracoviště, včetně zpracování příslušné
projektové dokumentace schválené zadavatelem
k) tyto úpravy se budou týkat minimálně těchto oblastí:
 dodání a instalace kabelových kanálů, kotvící betonové plochy a stropních
kotvících komponentů dle potřeb nově instalovaného přístroje
 zajištění odpovídajícího stínění dle potřeb nově instalovaného přístroje
 zajištění/posouzení stavu pozorovacího okna s olověným sklem mezi
ovladovnou a vyšetřovnou dle potřeb nově instalovaného přístroje
 zajištění potřebných parametrů klimatizace dle potřeb nově
instalovaného přístroje
 dodání a instalace nové elektrostaticky vodivé uzemněné podlahy do
vyšetřovny, ovladovny, převlékací kabinky a vstupního boxu
 zajištění odpovídajícího osvětlení ve vyšetřovně včetně případné úpravy
stropních podhledů dle potřeb nově instalovaného přístroje
 povrchové úpravy všech místnosti (úprava a výmalba stěn apod.)
 repase všech dveří a zárubní a případná úprava dveří na pracovišti dle
potřeb nově instalovaného přístroje
 v případě potřeby dodání a instalace nového přívodního kabelu
z rozvaděče zadavatele k rozvaděči přístroje včetně jeho odjištění, a to
dle potřeb nově instalovaného přístroje
 dodání nutného nábytku dle potřeb nově instalovaného přístroje (stoly
pro ovládací prvky přístroje v ovladovně situované proti pozorovacímu
oknu do vyšetřovny, stůl pro pracovní stanici NIS apod.)
 rekonstrukce sociálního zařízení (WC + sprchový kout), které je součástí
daného pracoviště, vč. dodání nového vybavení
 signalizační a bezpečnostní prvky pro provoz rtg přístroje
 dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje
 zajištění potřebné IT slabouproudé infrastruktury v ovladovně případně
vyšetřovně (předpoklad navýšení počtu UTP síťových zásuvek nad rámec
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potřeb nově instalovaného přístroje, v ovladovně (4ks), ve vyšetřovně
(2ks)
 v případě potřeby provedení dalších stavebních úprav souvisejících s
instalací a umístěním přístroje (změna dispozice, bourací práce, statické
zajištění podlah na pracovišti, atd.)
l) uchazeč je povinen si ověřit stávající parametry výše uvedených oblastí a
případně dalších oblastí nutných k správné a plné funkci nově instalovaného
přístroje a přizpůsobit tomuto cenovou nabídku a projektovou dokumentaci
m) nově instalovaný přístroj musí vyhovovat stávajícím požadavkům dle příslušných
právních předpisů a normám pro instalaci a provoz RTG skiaskopicko
skiagrafických přístrojů s ionizujícím zářením
3.1.2 Specifikace předmětu části plnění, resp. technické podmínky formulované jako
požadavky zadavatele na vlastnosti systému jsou uvedeny v příloze č. 1 této ZD.
Dodavatel je povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění požadavků
v této příloze uvedených, přičemž požadované údaje předloží ve své nabídce ve formě
vyplněné přílohy č. 1, která se stane přílohou č. 1 smlouvy. Požadavky uvedené
v příloze č. 1 této ZD jsou absolutní, proto nesplnění kteréhokoliv z nich bude
znamenat vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení. Právo zadavatele dle § 46
zákona tímto není dotčeno.
Pokud se v technických podmínkách vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité
dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky, označení původu nebo české technické normy, je dodavatel oprávněn
nabídnout rovnocenné řešení.
3.1.3 Realizace předmětu veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnými právními
předpisy, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané
kvalitě.
3.2 Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky
 předpokládaná CELKOVÁ hodnota veřejné zakázky je 8 000 000 Kč bez DPH
3.3
Klasifikace předmětu plnění
Kódy CPV: 33111400-5 Rentgenové skiaskopické přístroje
45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

3.4 Rozdělení veřejné zakázky na části
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1

Doba plnění

7

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz
www.onhb.cz

Realizace veřejné zakázky začne ihned po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a
nabytí její účinnosti.
Termín dodání kompletního předmětu plnění je 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

4.2 Místo plnění
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace se sídlem Husova 2624, 580 22
Havlíčkův Brod, oddělení radiologie a zobrazovacích metod.

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, OBSAH A FORMU NABÍDKY
5.1 Požadavky na způsob zpracování nabídky
5.1.1 Dodavatel musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu se
zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
5.1.2 Zadavatel doporučuje, aby:
- doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce byly
seřazeny dle čl. 5.2 níže,
- ucelené části nabídky jednoznačně označeny,
- jednotlivé listy nabídky očíslovány a
- za krycím listem byl vložen přehledný obsah nabídky s uvedením čísel stran.
5.1.3 Elektronicky podaná nabídka bude předložena v jednom vyhotovení
5.1.4 Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně. Všechny tisky a kopie musí být
kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
5.1.5 Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se
zadavatelem.
5.1.5 Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou
dodavatelům přiznána.
5.2 Obsah nabídky
Nabídka dodavatele bude obsahovat:
 KRYCÍ LIST NABÍDKY – dodavatel v nabídce předloží krycí list nabídky dle formuláře
tvořícího přílohu č. 1 této ZD, ve kterém vyplní veškeré zadavatelem předepsané údaje.
Krycí list nabídky bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele
 OBSAH NABÍDKY
 DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI DODAVATELE
 Vyplněná příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění
 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za
dodavatele včetně přílohy č. 1 Technická specifikace předmětu plnění (vyplněná
příloha č. 1 této ZD)
 DOKUMENTY A PŘÍLOHY požadované v článku 9.1 této ZD
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 DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SHODU POŽADOVANÉHO VÝROBKU s požadovanou
technickou normou nebo technickým dokumentem vydané příslušným orgánem
(event. CE certifikát)
Doklady prokazující shodu lze nahradit čestným prohlášením podepsaným osobou
oprávněnou jednat za dodavatele. Z obsahu takového čestného prohlášení předloženého
v nabídce dodavatele musí být zřejmé, že dodavatel disponuje požadovanými doklady
prokazujícími shodu.
Pokud vybraný dodavatel ve své nabídce předloží pouze čestné prohlášení dle předchozího
odstavce a nikoliv přímo doklady prokazující shodu, doklady prokazující shodu budou
vybraným dodavatelem předloženy v elektronické (postačí pdf scan kopií dokladů) i listinné
podobě před podpisem smlouvy. Zadavatel stanoví povinnost vybraného dodavatele podle
předchozí věty jako podmínku pro uzavření smlouvy ve smyslu § 104 písm. a) zákona.
 DALŠÍ DOKLADY event. doložené dodavatelem nad rámec vymezený v zadávací
dokumentaci
5.3 Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek
5.3.1 Nabídky se podávají pouze ELEKTRONICKY prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek.
Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
Podrobné informace o elektronickém nástroji E-ZAK nalezne dodavatel na internetové
adrese http://www.ezak.cz/, zejména v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu
appletu elektronického podpisu. Pro účely zamezení technických problémů s různými
formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve
formátu *.pdf, *.doc či obdobném (textové části nabídky, doklady) a *.xls či
obdobném (položkový rozpočet a rekapitulace ceny). Zadavatel upozorňuje
dodavatele, že podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je jeho odpovědností.
Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, kteří hodlají podat nabídku, aby ji podali
v dostatečném časovém předstihu.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným
v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se
k ní podle § 28 odst. 2 zákona nepřihlíží.
5.3.2 Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky budou podávány elektroniky na E-ZAK do konce lhůty pro podání nabídek a to
dle údajů uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

6. KVALIFIKACE DODAVATELE
6.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
6.1.1 Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace předkládá dodavatel
v souladu s § 45 zákona v kopiích (je možné předložit rovněž „skeny“ originálů či
úředně ověřené kopie dokladů), v českém jazyce. Jedná-li se o cizojazyčný dokument,
je nutné jej doplnit překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se
předkládají bez překladu.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění
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požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení (pozn.: podle § 56 odst. 1 zákona je tímto dnem den odeslání
oznámení o zahájení zadávacího řízení).
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním
orgánem dodavatele, příp. osobou oprávněnou jednat za dodavatele a v případě
podpisu zmocněncem musí být kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými
dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
6.1.2 Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Dodavatel může dle § 83 odst. 1 zákona prokázat určitou část technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 (výpis z obchodního
rejstříku) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona
(zde reference dle čl. 6.4 ZD) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm.
d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje.
6.1.3 Na prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů platí ustanovení
zákona, zejm. § 82, § 83 a § 84 věty poslední zákona.
6.1.4 Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění dále stanovených
kvalifikačních předpokladů. Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele budou
součástí nabídky. Dodavatel prokáže splnění:
 základní způsobilosti podle § 74 zákona,
 profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
 technické kvalifikace podle § 79 odst. 2, písm. b) zákona.
6.1.5 Kvalifikaci získanou v zahraničí, tj. i základní a profesní způsobilost ve vtahu k zemi sídla
u zahraničního dodavatele, prokazuje dodavatel podle § 81 zákona doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
bude ve smyslu § 45 odst. 3 zákona nahrazen čestným prohlášením dodavatele.
6.1.6. V případě vzniku změny v kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení postupuje účastník
řízení podle § 88 zákona.
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6.2 Základní způsobilost a způsob jejího prokázání
Zadavatel požaduje v souladu s § 73 odst. 1 zákona prokázání základní způsobilosti.
Podle § 74 odst. 1 zákona způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podle § 74 odst. 2 zákona výše citovanou podmínku
podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle
odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podle § 74 odst. 3, účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu,
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b)české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v § 74 odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve
vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b)potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b),
d)písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 zákona připouští, aby doklady k prokázání základní
způsobilosti dodavatel nahradil čestným prohlášením. Vybraný dodavatel předloží podle
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§ 122 odst. 3, písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie výše stanovených
dokladů k prokázání splnění základní způsobilosti.
Dodavatelé mohou k prokázání profesní způsobilosti v nabídce využít vzor čestného
prohlášení uvedeného v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
6.3 Profesní způsobilost a způsob jejího prokázání
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti. Profesní způsobilost prokáže
dodavatel, který předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 zákona připouští, aby doklady k prokázání profesní
způsobilosti dodavatel nahradil čestným prohlášením nebo dle § 45 odst. 4 zákona
uvedením odkazu (tj. přesnou internetovou adresu) na odpovídající informace, vedené
v příslušném informačním systému veřejné správy (obchodní rejstřík). Vybraný dodavatel
předloží podle § 122 odst. 3. písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie výše
stanoveného dokladu k prokázání splnění profesní způsobilosti.
Dodavatelé mohou k prokázání profesní způsobilosti v nabídce využít vzor čestného
prohlášení uvedeného v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
6.4 Kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání
Zadavatel stanovuje následující kritéria technické kvalifikace pro plnění veřejné zakázky na
dodávky podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona, které dodavatel prokáže způsobem
uvedeným v čl. 6.4.1 ZD:
a) seznam 3 významných dodávek obdobného plnění (tj. dodávka RTG skiaskopického
nebo skiagrafického přístroje,) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení, přičemž cena jedné zakázky/dodávky činila min. 6 mil. Kč
bez DPH.; dodavatel uvede předmět a rozsah každé dodávky vč. ceny plnění, doby
jejího plnění a identifikace objednatele.
6.4.1 Způsob prokázání kritérií technické kvalifikace veřejné zakázky výše pod písm. a):
 Splnění kritéria kvalifikace veřejné zakázky pod písm. a) prokazuje dodavatel
předložením výše specifikovaného seznamu dodávek, z něhož bude vyplývat splnění
předmětného kvalifikačního kritéria, v němž dodavatel uvede předmět a rozsah
každé dodávky vč. ceny plnění, dobu jejího plnění a identifikaci objednatele vč.
kontaktu na objednatele (kontaktní osoba, telefon, e-mail).
 Dodavatelé mohou k prokázání technické kvalifikace v nabídce využít vzor čestného
prohlášení uvedený v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
 Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů stanoveným způsobem, je oprávněn je prokázat i jinými
rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
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 Bude-li dodavatel mít zájem, může uvést i jiné referenční dodávky nebo listy a doložit
je samostatně za oficiálně požadovanou sestavou nabídky v oddíle DALŠÍ DOKLADY.
6.5

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(§ 228 zákona)
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli v nabídce výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (dále jen „výpis ze seznamu“), nahrazuje tento výpis ze seznamu prokázání
splnění
a) základní způsobilosti podle § 74 a
b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona
v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.
6.6

Prokazování kvalifikace certifikátem systému certifikovaných dodavatelů (§ 234
zákona)
Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, nahrazuje tento certifikát
v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

7. OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY
7.1 Obchodní podmínky
7.1.1 Zadavatel jako přílohu č. 3 předkládá obchodní a smluvní podmínky ve smyslu § 37
odst. 1 písm. c) zákona. Obchodní a smluvní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku
jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo a budou sloužit k uzavření
smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Tyto obchodní a smluvní podmínky jsou
pro dodavatele závazné - v rámci uzavření smluvního vztahu zadavatel připouští pouze
dále specifikované úpravy; jakékoli jiné dodatky či odchylky (i za předpokladu, že
nebudou podstatně měnit podmínky smluvního vztahu) zadavatel vylučuje:
7.1.2 Přípustné úpravy a kompletace smlouvy o dílo:
 doplnění identifikačních údajů dodavatele (prodávajícího)
 doplnění celkové ceny díla
 kompletace a doplnění příloh smluv v souladu s pokyny uvedenými v této ZD (vyplnění
vzorových příloh případně vytvoření příloh v souladu se ZD)
 doplnění data podpisu a podpisu osoby oprávněné jednat za dodavatele
Nedílnou součástí návrhu smlouvy budou (doloží dodavatel):
 příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění – splňující minimální
technické požadavky na dodávku předmětu plnění (účastník
použije přílohu č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění)
 příloha č. 2: Seznam poddodavatelů a jimi prováděných činností při plnění
předmětu smlouvy (pokud existují)
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7.1.3 Návrhy smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka předloží
dodavatel (účastník) v nabídce. Text smlouvy bude předložen rovněž v elektronické
podobě se všemi přílohami ve formátu .doc nebo .docx (doporučující požadavek,
pro potřeby zveřejnění v registru smluv).

8. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
8.1 Nabídková cena
8.1.1 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v českých korunách.
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou za předmět plnění
v českých korunách - v členění dle krycího listu, a to bez DPH, s vyčíslením DPH a
celkové ceny s DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady potřebné ke kompletní
realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v souladu s článkem 3 této ZD.
Nabídkovou cenou je cena celkem bez DPH.
8.1.2 Rozhodnou celkovou cenou pro účely fakturace se rozumí cena včetně DPH.
V nabídkové ceně musí být započteny veškeré náklady, rizika, zisky a finanční vlivy
(např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci.
8.1.3 Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků vyplývajících ze
smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním
měnám až do zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.
8.2 Změna ceny
Cenu předmětu veřejné zakázky je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu
realizace předmětu veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby
DPH; v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou smluvní strany uzavírat písemný
dodatek ke smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována a fakturována podle předpisů
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
8.3 Dovybavení pracoviště
Případně možné dovybavení pracoviště, pokud není zahrnuto v nabídkové ceně, dodavatel
uvede samostatně formou seznamu volitelných položek, včetně jejich cen. Takové údaje
budou mít pouze informativní charakter a nebudou předmětem hodnocení.

9. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
9.1 Požadavky na samostatné přílohy nabídky:
V rámci nabídky dodavatel dále předloží:
a) originální produktový list s technickou specifikací tak, aby z něj bylo možné ověřit
splnění požadovaných parametrů dle přílohy č. 1 této ZD (zadavatel požaduje
předložení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce);
Produktové listy je nutné předložit v nabídce v elektronické formě, zadavateli budou
produktové listy sloužit mimo jiné i ke kontrole splnění technických parametrů
uváděných v příloze č. 1 této ZD.
b) návod k obsluze v českém jazyce ke každé položce nabízeného plnění
9.2

Požadavky na servis
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Zadavatel požaduje provádění plného komplexního záručního servisního zabezpečení
autorizovaným servisem (PBTK, zkoušky dlouhodobé stability, elektrické revize, měření
elektrické bezpečnosti a další zákonné prohlídky a zkoušky, opravy poruch včetně zajištění
dodávek všech náhradních dílů), v rámci ČR po dobu 2 let (záruka v rámci dodávky) a
dostupnost autorizovaného pozáručního servisu po dobu životnosti přístroje.
9.3 Požadavky na jazyk nabídky
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v českém jazyce s výjimkou
produktového listu dle čl. 9.1. a) ZD, u něhož zadavatel připouští použití jazyka anglického.
V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich
překlad do českého jazyka (§ 45 odst. 3 zákona). Povinnost připojit k dokladům překlad do
českého jazyka se nevztahuje na doklady, které jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce.
9.4 Použití poddodavatelů
Použití poddodavatelů zadavatel neomezuje. Účastník řízení podávající nabídku nesmí být
podle § 107 odst. 4 zákona současně osobou (poddodavatelem), jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podmínky změny poddodavatele,
jehož prostřednictvím byla prokázána část kvalifikace, v průběhu trvání smlouvy jsou
uvedeny v obchodních podmínkách. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce jako
přílohu návrhu smlouvy předložil seznam poddodavatelů (identifikační údaje) a jimi
prováděných činností při plnění předmětu smlouvy.

10. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
10.1 Termín prohlídky místa plnění
Zadavatel umožňuje všem účastníkům prohlídku místa plnění, která je stanovena na xx. 1.
2021. Sraz účastníků je v 10.30 hodin v informačním centru zadavatele v hlavní budově
Nemocnice. Kontaktní osoba je Ing. Adam Fila, vedoucí technik zdravotnických přístrojů
zadavatele, e-mail: adam.fila@onhb.cz.
Žádost o účast dodavatel zašle v kopii na e-mail monika.chladova@onhb.cz
a vloží žádost na profil zadavatele E-ZAK. V žádosti uvede jména osob, která se prohlídky
zúčastní.
Prohlídka místa plnění bude sloužit výhradně k seznámení dodavatelů se stávající stavební
připraveností, na kterou dodavatel naváže s vlastní dodávkou zařízení a dílo na vlastní
náklady dokončí. Dodavatel se zde podrobně seznámí s místem budoucího plnění, ověří a
vyjasní si technické a provozní parametry stavební připravenosti pro realizaci dodávky.
Zadavatel doporučuje, aby jakékoli případné nejasnosti ohledně rozsahu zejm. stavebních
prací byly vysvětleny na základě prohlídky místa plnění, před vypracováním nabídky, a to
zejm. s ohledem na dodávaný přístroj.
10.2 Řešení dotazů v rámci prohlídky plnění
Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu ZD,
je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na zadavatele veřejné zakázky a pouze
jeho písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotazy i odpovědi na položené
dotazy poskytne způsobem uvedeným níže v článku 11. 3. této ZD.
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11. OSTATNÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
11.1 Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.2 Dostupnost ZD
11.2.1 Zadávací dokumentace je dodavatelům dostupná na profilu zadavatele
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html, kde je uveřejněna ode dne
uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.
DŮLEŽITÉ!!! V případě, že si dodavatel stáhne ZD z profilu zadavatele, je jeho
povinností pravidelně profil zadavatele sledovat pro případné nové informace
(zejm. vysvětlení a změny zadávací dokumentace), které zde mohou být
uveřejněny!!!
Pokud má dodavatel zájem dostávat k dané veřejné zakázce všechny nové
informace přímo od zadavatele (bez povinnosti pravidelně sledovat profil
zadavatele), aktivuje si na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace
veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp.
vysvětlení zadávací dokumentace. Aktivace se provádí uvedením kontaktního
e-mailu pro zasílání upozornění (službu je možné aktivovat i pro více e-mailových
adres). Kontaktní e-mail bude následně sloužit pro veškerou (elektronickou)
komunikaci s dodavatelem ve věci zadávacího řízení. Za správnost a úplnost
kontaktního e-mailu odpovídá dodavatel.
11.3 Vysvětlení ZD
11.3.1 Dodavatelé mohou písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98
zákona. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatel doručit zadavateli
nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na profil
zadavatele E-ZAK.
11.3.3 Zadavatel v zákonné lhůtě poskytne vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného
znění žádosti v souladu s § 98 odst. 1 zákona, a to uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel je podle § 98 odst. 1 zákona oprávněn poskytnout vysvětlení zadávací
dokumentace uveřejněním na profilu zadavatele i bez předchozí žádosti dodavatele.
Při změně nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat podle
§ 99 zákona.
11.4 Vztahy neupravené ZD
Vztahy neupravené ZD se v případě nejasností řídí ustanoveními zákona.
11.5 Další informace k veřejné zakázce
Dodavatel svou účastí v zadávacím řízení souhlasí s možností zveřejnění obsahu obchodních
smluvních vztahů z něj vyplývajících.

12. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM
12.1 Písemná forma styku
Veškeré úkony dodavatele vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu,
musí být stvrzené osobou oprávněnou jednat za dodavatele a vloženy/odeslány na profil
zadavatele.
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12.2 Komunikace dodavatele se zadavatelem
Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit zadavateli jedním z následujících způsobů:
elektronickými prostředky:
 odesláním dotazu na profil zadavatele s platným elektronickým podpisem
 pokud bude doručeno/odesláno e-mailem, je nutné, aby zpráva byla opatřena
platným elektronickým podpisem
 lze odeslat/doručit i datovou schránkou.
Za okamžik doručení se v případě elektronického považuje den a hodina doručení
elektronické zprávy.
12.3 Komunikace zadavatele s dodavatelem
Všechny písemnosti v zadávacím řízení bude zadavatel doručovat dodavatelům výhradně
elektronickými prostředky, (v případě aktivace odběru upozornění na změny zadávací
dokumentace či její vysvětlení na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné
zakázky“ bude zadavatel komunikovat s dodavatelem prostřednictvím kontaktů,
poskytnutých při aktivaci, případně prostřednictvím dalších kontaktů, které dodavatel
zadavateli v rámci zadávacího řízení pro komunikaci poskytne.)

13. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v sídle zadavatele bez zbytečného
odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek, v čase uvedeném v oznámení o zahájení
zadávacího řízení, v zasedací místnosti na adrese zadavatele v zasedací místnosti budovy
ředitelství (1. patro), budova č. 8.
Otevírání obálek se bude řídit ustanovením § 109 zákona a je neveřejné.

14. HODNOCENÍ NABÍDEK
14.1 Hodnocení nabídek
Nabídky budou ve smyslu § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, kterou zadavatel pro účely této veřejné zakázky bude hodnotit podle nejnižší
nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude nabídková cena stanovená dodavatelem podle čl. 8 zadávací
dokumentace. Pořadí nabídek bude sestaveno vzestupným seřazením nabídek podle výše
nabídkové ceny bez DPH. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou ekonomicky
nejvýhodnější.
14.2 Výběr dodavatele, uzavření smlouvy
Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou
k uzavření smlouvy a předložit doklady požadované v této ZD tak, aby byla smlouva uzavřena
ve lhůtě podle ustanovení § 124 odst. 1 zákona, tj. bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty
zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona, tj. zejm. marném skončení lhůty pro podání
námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
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15. VYBRANÝ DODAVATEL
Dodavatel, který bude vybrán k uzavření smlouvy podle § 122 zákona, bude povinen
zadavateli předložit níže uvedené doklady:
Vybraný dodavatel, ať už právnická či fyzická osoba, předloží podle § 122 odst. 3, písm. a)
zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel
nebude mít k dispozici (zejm. z nabídky dodavatele).
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje
o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel ve výzvě dle § 122
odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
V případě, že vybraný dodavatel bude mít formu akciové společnosti, zadavatel podle § 48
odst. 9 a odst. 7 zákona ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má
vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel podle § 48 odst. 9 zákona vyloučí vybraného
dodavatele majícího formu akciové společnosti ze zadávacího řízení, pokud z informací
vedených v obchodním rejstříku bude vyplývat, že tento nemá výlučně zaknihované akcie.
Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní
formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil
písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, s uvedením zdroje, z něhož údaje o
velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost podle § 46 zákona.
Povinnost zadavatele vyloučit účastníka řízení, vybraného dodavatele, se podle § 48 odst. 10
zákona nepoužije, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité
hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje
podle zákona o krajích.

16. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
16.1 Náklady dodavatelů spojené s účastí v tomto zadávacím řízení zadavatel nehradí.
16.2 Vyloučit ze zadávacího řízení dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
stanovené v zadávací dokumentaci.
16.3 Zrušit zadávací řízení v souladu s ustanoveními § 127 zákona.
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Mgr. David
Rezničenko

V Havlíčkově Brodě dne 8. 12. 2020

Digitálně podepsal
Mgr. David
Rezničenko
Datum: 2020.12.08
10:59:59 +01'00'

Za Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkovou organizaci
Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel

Přílohy:
Příloha č. 1 -

technická specifikace předmětu plnění = minimální technické požadavky na předmět plnění
veřejné zakázky
Příloha č. 2 krycí list nabídky
Příloha č. 3 obchodní podmínky ve struktuře a formě smlouvy o dílo
Příloha č. 4 vzor prohlášení k prokázání kvalifikace
Příloha č. 5 půdorysný nákres pracoviště (vyšetřovna č. II je ve výkresu označena jako místnost 149, její
zázemí pro přípravu pacienta je v sousedních místnostech)
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