VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 5
ze dne 26. 3. 2021
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

KYČELNÍ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
Zadavatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:

Jihočeské nemocnice, a.s.
MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
260 93 804

Shora uveden zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“) nadlimitní veřejnou zakázku na „KYČELNÍ IMPLANTÁTY
PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení DNE
8.3.2021, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2021-008329 ve Věstníku
veřejných zakázek.
Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Dotaz:
Zadavatel vymezil v bodě 6 ZD – bližší specifikace na varianty kyčelních implantátů 34 položek,
s uvedením bližší specifikace jednotlivých kyčelních implantátů a zároveň nerozdělil zakázku na
části. Každý dodavatel, který by chtěl podat nabídku má tak povinnost předložit nabídku na
všech 34 položek.
Uchazeč se domnívá, že uvedeným požadavkem zadavatele na plnění celého předmětu
veřejné zakázky jedním dodavatelem u tak širokého a specifického portfolia je velice zúžen
počet dodavatelů, kteří jsou schopni podat nabídku na všech 34 položek a znemožňuje
zadavateli vybírat z většího počtu nabídek.
Může zadavatel na základě uvedeného rozdělit veřejnou zakázku na části, aby umožnil
účast většímu počtu dodavatelů a získal tak možnost lepšího výběru kvalitního
sortimentu?
Odpověď:
Zadavatel neumožní podat nabídku na jednotlivé části veřejné zakázky, přičemž je přesvědčen,
že tento jeho postup je zcela souladný se ZZVZ.
Zadavatel je přesvědčen, že není povinen stanovit zadávací podmínky takovým způsobem, aby
je splnili úplně všichni dodavatelé na relevantním trhu působící. Zadavatel se naopak domnívá,
že zadávacími podmínkami (tedy i stanovením předmětu veřejné zakázky) lze jistým způsobem
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omezit hospodářskou soutěž, pokud toto omezení bude odůvodněné aktuální potřebou
zadavatele, jak ostatně vyplývá z ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ.
Zadavatel stanovil předmět veřejné zakázky s ohledem na své aktuální potřeby. Zadavatel
provádí implantace kloubních náhrad kyčelního kloubu velmi rozmanitému spektru pacientů,
které zahrnuje řadu patologických stavů. Tyto stavy ke svému řešení vyžadují širokou škálu
implantátů, aby bylo možné pro pacienta i peroperačně zvolit co nejoptimálnější řešení bez
ohledu na kvalitu kosti, anatomické poměry či celkový stav pacienta. Zadavatel stanovil předmět
veřejné zakázky zejména s vědomím, že před implantací nelze se stoprocentní jistotou určit,
který implantát bude nezbytné použít a o tomto použití rozhoduje operatér ad hoc ke každému
pacientovi zvlášť (kvalita kosti, anatomické poměry, vzniklé komplikace) a vzhledem k tomu, že
dodavatelé provádějí testování kompatibility pouze na vlastní implantáty a nikoliv implantáty
konkurenčního dodavatele, neposkytují na tuto kombinaci ani právní garanci. Tato právní
garance je základním požadavkem zadávací dokumentace (viz obecné požadavky ZD).
Záměrem zadavatele je zajistit plnou a právně garantovanou kompatibilitu všech implantátů a
tak svým pacientům nabídnout nejlepší možné řešení a ne řešení kompromisní.
Zadavatel tak nemůže připustit, že by, pokud by zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části,
zvítězili dodavatelé poskytující části implantátů od jiných výrobců, které by nemusely být vůbec
kompatibilní, nebo by tato kompatibilita mohla být problematická vzhledem k nedostatečným
klinickým testům jednotlivých kombinací částí implantátů, kterých by mohlo být nepřeberné
množství, pokud by každou jednotlivou část implantátů dodával jiný dodavatel.
Zadavatel zcela logicky požaduje používání pouze schválených kombinací implantátů a zároveň
možnost užití celého spektra implantátů, které jsou pro danou situaci optimální, a to i pro případ
centralizace revizních výkonů v rámci celého holdingu.
Jedná se tak o specifickou potřebu zadavatele, ke které byl také stanoven předmět plnění, a to
v způsobem zcela souladným se ZZVZ.

V Českých Budějovicích dne 26. 3. 2021
Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek
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