České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 2
ze dne 21. 5. 2021
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
„Koronární stenty lékové“

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice a.s.

Zastoupený:

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva

Sídlo:

B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01

IČ:

260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Koronární
steny lékové DES 7“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním
číslem zakázky Z2021-017459, který byl dne 13. 5. 2021 uveřejněn ve Věstníku veřejných
zakázek.
Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:
Zadavatel požaduje v rámci prokázání technické kvalifikace dle bodu 5.3.1 zadávací
dokumentace předložit seznam významných dodávek. Zadavatel dále upřesňuje prokázání
formou čestného prohlášení. Zároveň v bodě č. 5.4.3 uvádí, že výslovně vylučuje dle
ustanovení § 86 odst. 2 Zákona č. 134/2016, aby účastník nahradil doklady o kvalifikaci
čestným prohlášením. Bude tedy zadavatel akceptovat předložení čestného prohlášení v rámci
prokazování technické kvalifikace?
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Zadavatel neumožňuje dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení dokladů čestným prohlášení,
zadavatel požaduje předložení dokladů způsobem uvedený dle § 75, § 77 a § 79 ZZVZ.
V případě, že by zadavatel umožnil předložení čestného prohlášení dle § 86 odst. 2, předložil
by účastník pouze čestné prohlášení, ve kterém by uvedl, že pouze splňuje základní, profesní a
technickou kvalifikaci a nepředkládal by jednotlivé doklady, kterými se základní, profesní a
technická kvalifikaci prokazuje.

Dotaz č. 2:
Rámcová kupní smlouva bod č. 7 / Záruka a práva z vadného plnění
Zadavatel v uvedeném ustanovení smlouvy požaduje záruku pro zboží zuživatelné v délce 6
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měsíců. Dovolujeme si upozornit, že standardní doba záruky za jakost pro jednorázové sterilní
zdravotnické prostředky je shodná s expirační dobou jednotlivých zdravotnických prostředků. Ve
většině případů tak zadavatel obdrží záruku za jakost delší než požadovaných 6 měsíců.
Žádáme Vás o úpravu zmíněného ustanovení smlouvy ve smyslu, že zboží si zachová obvyklé
vlastnosti po dobu své expirační lhůty.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:
Ujednání uvedené v rámcové smlouvě v čl. 7 není v kolizi s dotazem tazatele. Jednorázové
sterilní zdravotní prostředky musí být způsobilé pro použití ke smluvenému (jinak obvyklému)
účelu a musí si zachovat obvyklé vlastnosti po dobu šesti (6) měsíců, jde-li o zboží zuživatelné,
nebo po dobu dvou (2) roků, jde-li o zboží neuživatelné. Koronární stenty jsou zdravotnické
prostředky zuživatelné.

Dotaz č. 3:
Část č. 9.3 zadávací dokumentace, zadavatel požaduje předložení produktového listu
(technického listu) v českém jazyce. Žádáme o potvrzení, zda bude zadavatel akceptovat
předložení technické specifikace k jednotlivým výrobkům zpracované v českém jazyce doplněné
o originály produktových listů / prospektů v anglickém jazyce, jak nám je standardně poskytuje
výrobce zdravotnických prostředků. Zároveň předložíme návody k použití v českém jazyce.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:
Zadavatel akceptuje předložení technických specifikací v českém jazyce doplněné o originály
produktových listů / prospektů v anglickém jazyce.

V Českých Budějovicích
Dne 21. 5. 2021
Zdeňka Nigrinová
referát veřejných zakázek

