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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj s C-ramenem
Zadavatel:
Zastoupená:
IČO:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
260 95 157

Pověřená osoba:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:

RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Jana Kobělušová
+420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG
přístroj s C-ramenem, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 29. 10. 2018 do
Věstníku veřejných zakázek, resp. Úředního věstníku EU, který byl dne 31. 10. 2018 pod evidenčním číslem
Z2018-037745 uveřejněn. Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil v souladu se zákonem na profilu zadavatele.
Zadavatel obdržel elektronickou žádost k vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné
zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:
Úplné znění dotazu č. 1:
Prohlášení dodavatel ke kvalifikaci, ve kterém budou uvedeny dvě (2) uskutečněné dodávky multifunkčního
skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje s C-ramenem jako předmětná veřejné zakázek, jejichž finanční objem
dosáhl min. 9 mil. Kč bez DPH, a to pro každou dodávku samostatně.
Dotaz: Dodávky multifunkčního přístroje požadovaného typu tj. multifunkční skiaskopicko-skiagrafické RTG
přístroje s C-ramenem“ jsou realizovány velice zřídka. Ve vámi požadovaných třech letech je prokázání
skutečných min. Dvou dodávek problematické. Umožní zadavatel účast uchazeči o veřejnou zakázku, ve které
se uchazeč prokáže buď jen jednu splněnou dodávku takovéhoto přístroje, nebo i jiným obdobným
skiaskopicko-skiagrafickým plněním?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel se po zvážení všech souvisejících okolností rozhodl vyhovět požadavku tazatele a kritéria technické
kvalifikace upravuje takto:
Původní text uvedený v čl. 5 odst. 1 zadávacích podmínek se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve své elektronické nabídce v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona
prokázali splnění kritéria technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci
objednatele.
Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace uvedeného v předchozím odstavci, pokud ve své
elektrofonické nabídce předloží Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci, ve kterém bude uvedena jedna (1)
uskutečněná dodávka multifunkčního přístroje požadovaného typu. Formulář označený jako Prohlášení
dodavatele ke kvalifikaci tvoří Přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek a je její nedílnou součástí. Na profilu

zadavatele je tato příloha označena jako P1 Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci. Prohlášení musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.
Uskutečněné dodávky se považují za splněné, pokud byly v průběhu uvedené doby dokončeny; to neplatí u
zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace bude považovat za rozhodný
rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby pěti let.
Odůvodnění požadavku na prodloužení lhůty ze zákonem stanovených tří let na pět let:
Vzhledem k tomu, že dodávka multifunkčního skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje s C-ramenem, která je
předmětem této veřejné zakázky, není standardní dodávkou běžně pořizovanou zdravotnickými zařízeními,
když navíc například větší zdravotnická zařízení volí převážně variantu dodávek jednotlivých diagnosticky
speciálně zaměřených přístrojů, rozhodl se zadavatel pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže
v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona zohlednit doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, a to za období posledních 5 let před zahájením předmětného zadávacího řízení.

Úplné znění dotazu č. 2:
V kupní smlouvě, příloha č. 3 zadávací dokumentace v čl. 6 odst. 6.3/6.3.2. zadavatel požaduje:
cena za poskytování pozáručního full-servisu dle bodu 6.2.2 tohoto článku bude provedena ve 4 čtvrtletních
splátkách z ceny za poskytování pozáručního servisu za jeden rok, tj. splátka ve výši ……………………. Kč bez DPH,
tj. ……………………. Kč včetně DPH. Cena za pozáruční servis bude hrazena takto po celou dobu pozáručního
servisu, tj. 6 let, s tím, že první faktura bude vystavena nejdříve po uplynutí řádné záruční lhůty, a to
v kalendářním roce, který následuje po roce, ve kterém uplynula záruční lhůta.
Dotaz: Má zadavatel opravdu na mysli, odložení platby za servis z daného roku na rok následující? Záruční
lhůta by mohla pravděpodobně skončit v prvním čtvrtletí roku 2021 a platy by se pak uskutečňovaly až v roce
následujícím tj. se zpožděním např. 10 měsíců? Tento odklad může vést k navýšení ceny, není vhodné změnit
formulaci ve významu, že faktura za servis bude vystavena v následujícím čtvrtletí po řádném uplynutí záruční
doby?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel připouští argumentaci tazatele a s ohledem na tuto skutečnost upravuje ustanovení Kupní smlouvy v
čl. 6 odst. 6.3 bodu 6.3.2 takto:
Původní text uvedený ve smlouvě ve shora citované článku (níže) ruší a nahrazuje novým textem, který zní
takto takto:
6.3.2 cena za poskytování pozáručního full-servisu dle bodu 6.2.2 tohoto článku bude provedena ve 4
čtvrtletních splátkách z ceny za poskytování pozáručního servisu za jeden rok, tj. splátka ve výši
……………………. Kč bez DPH, tj. ……………………. Kč včetně DPH. Cena za pozáruční servis bude hrazena takto
po celou dobu pozáručního servisu, tj. 6 let, s tím, že první faktura bude vystavena nejdříve po uplynutí
řádné záruční lhůty, a to v následujícím čtvrtletí, který následuje po čtvrtletí, ve kterém uplynula záruční
lhůta.
Zadavatel s ohledem na provedenou úpravu kupní smlouvy zveřejňuje nové znění Kupní smlouvy, ve které je
provedená změna zohledněna.

S ohledem na provedenou úpravu obsahu zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel v souladu s § 99
zákona lhůtu pro podání elektronických nabídek. Dodavatelé předloží svou nabídku nejpozději do konce lhůty
uvedené v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, resp. v Úředním věstníku
Evropské unie. Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do 29. 11. 2018 do 11:00 hodin se ruší a
nahrazuje novou lhůtou pro doručení nabídek, a to do 28. 12. 2018 do 9:00 hodin.

……………………………………………………
za správnost Jana Kobělušová v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům

