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PREAMBULE
Tyto základní zadávací podmínky (dále jako „ZP“) spolu s ostatními částmi zadávací
dokumentace (dále jako „ZD“) slouží jako závazný podklad pro vypracování elektronických
nabídek dodavatelů v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávky. Podání elektronických nabídek bude provedeno prostřednictvím elektronického
nástroje JOSEPHINE (dále jako „JOSEPHINE“).
Práva a povinnosti neuvedené v těchto zadávacích podmínkách se řídí zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo
„ZZVZ“). V případě rozporu mezi těmito ZP a zákonem, platí vždy přednostně ustanovení
zákona.
Zadavatel upozorňuje, že pro úkony podání elektronické nabídky je nutná registrace
dodavatele v systému JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com), a proto zadavatel
doporučuje včasné a podrobné seznámení se s uživatelským prostředím systému
JOSEPHINE a jeho provozním.
Informace o registraci v elektronickém nástroji a podání elektronické nabídky jsou dostupné
neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL:
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1.

https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Manual_registrace_CZ.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Zkraceny_navod_ucastnika.pdf

Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Sídlo:
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
IČO:
27283518
DIČ:
CZ27283518
Tel.:
+420 487 954 002
www stránky:
http://www.nemcl.cz
profil zadavatele:
http://profily.proebiz.com/profile/27283518
(dále rovněž „zadavatel“)
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky je Ing. Pavel
Marek, předseda představenstva.

2.

Administrátor zadávacího řízení

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále jen
administrátor) ve smyslu § 43 ZZVZ je:
Firma:
Compet Consult s.r.o.
Sídlo:
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Nusle
IČ:
265 02 402
DIČ:
CZ265 02 402
Kancelář:
Tržní nám. 876, 460 01 Liberec
Tel., fax:
+420 481 030 368
ID datové schránky: bi7wdsf
Administrátor je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení
včetně komunikace s dodavateli a účastníky řízení. Administrátor nemá rozhodovací
oprávnění, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o případném vylučování účastníků, o
výběru dodavatele ani o případných námitkách.
Kontaktní osobou administrátora je Petra Pýchová, DiS., tel.: +420 724 365 227, e-mail:
petra.pychova@competconsult.cz, která je zmocněna ke komunikaci s dodavateli a
účastníky v průběhu tohoto zadávacího řízení.

3.
3.1

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem (administrátorem) a dodavateli v zadávacím řízení
probíhá písemně elektronicky, prioritně prostřednictvím elektronických
nástrojů (JOSEPHINE, Věstník veřejných zakázek, profil zadavatele). Nebude-li
možné v některých případech uskutečnit komunikaci prostřednictvím elektronických
nástrojů, pak může komunikace mezi zadavatelem zastoupeným administrátorem a
dodavateli, resp. účastníky zadávacího řízení probíhat prostřednictvím datových
schránek nebo e-mailem administrátora, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v čl. 2
těchto ZP.
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3.2

V průběhu zadávacího řízení lze v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ v určitých případech
použít i ústní komunikaci, bude-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován.

3.3

Případné žádosti o vysvětlení nebo doplňující informace k zadávací dokumentaci
zašle dodavatel zadavateli písemně prostřednictvím komunikačního rozhraní
elektronického nástroje JOSEPHINE, nebo e-mailem či do datové schránky
administrátora VZ, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v čl. 2 těchto ZP.

3.4

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti budou
v souladu s § 98 ZZVZ uveřejňovány na profilu zadavatele. Zde budou uveřejňována i
případná doplnění či změny zadávacích podmínek.

3.5

Pokud nebude žádost o vysvětlení podle odst. 3.3 doručena odpovědné osobě
zadavatele nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
pak zadavatel není povinen požadované vysvětlení poskytnout.

4.

Osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace ve
smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ

Administrátor, společnost Compet Consult s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny výše v
čl. 2 těchto ZP, se ve spolupráci se zadavatelem podílel na zpracování těchto ZP včetně
jejích příloh č. 1, 3, 4 a formulářů ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Přílohu č. 2
zpracoval zadavatel.

5.
5.1.

Předmět veřejné zakázky
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorovacích systémů pro multioborovou JIP,
oddělení pediatrické JIP a oddělení neurologické JIP a Iktového centra Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Součástí předmětu zakázky je kromě zajištění dopravy přístrojů s požadovanými parametry
do místa určení také jejich montáž, instalace, konfigurace, uvedení do provozu,
předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy dle zákona č. 89/2021 Sb.,
o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „ZZP“) a Nařízení Evropského
parlamentu
a
Rady
(EU)
2017/745
ze
dne
5.
dubna
2017
o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a
nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen
„MDR“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu
záruční lhůty.
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE
S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU,
číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
5.2.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky
5.2.1. Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět
dodávky (dále pouze jako „technické parametry“) specifikovány zadavatelem ve
„Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP
(dále také jako „technický formulář“).
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni předložit ve své nabídce technický formulář
a jeho vyplněním deklarovat, zda a jakým způsobem jimi nabízený zdravotnický
přístroj splňuje zadavatelem požadované technické parametry. Pokyny pro vyplnění
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technického formuláře jsou uvedeny přímo v tomto formuláři, a to včetně tolerancí,
pokud je zadavatel u jednotlivých parametrů připouští.
Technické podmínky pro jednotlivé dodávky byly stanoveny jako parametry
absolutní (povinné), tj. takové, které musí nabízené přístroje bezpodmínečně splnit,
a parametr hodnocený, jehož splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení
nabídek, způsobem uvedeným v čl. 11 těchto ZP.
V případě nedodržení požadovaných absolutních parametrů bude nabídka
posouzena jako nesplňující podmínky zadání a bude vyřazena z dalšího
posuzování a hodnocení.
Hodnocený parametr je v Technickém formuláři zvýrazněn a je nepovinný
(fakultativní, volitelné), kterým nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jeho
splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek způsobem uvedeným
v čl. 11 těchto ZP.
5.2.2. Instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž instruktáž zdravotnického personálu
zadavatele pro správné užívání dodaného přístroje osobou k tomu oprávněnou v souladu s §
41 ZZP, včetně vyhotovení protokolu o provedení instruktáže.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat instruktáž alespoň ve třech termínech podle
svých aktuálních provozních potřeb. Instruktáž musí být vedena v českém jazyce.
5.2.3. Záruční servis
Předmět veřejné zakázky zahrnuje také poskytování bezplatného záručního servisu po dobu
záruční lhůty, která začne běžet dnem kompletního předání celého předmětu zakázky
zadavateli.
Záruční servis bude zajišťován pouze osobami k tomu oprávněnými dle § 44 odst. 2 ZZP.
Veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace s pracovníky servisu bude vedena
v českém jazyce.
V rámci záručního servisu požaduje zadavatel provádět servis a revize dodaného zboží dle
Části osmé ZZP v souladu s doporučením výrobce a odstraňování zjištěných vad včetně
zajištění dodání náhradních dílů. U zboží, u kterého je dle ZZP předepsáno provádět
pravidelné bezpečnostně technické kontroly – BTK, budou tyto BTK prováděny rovněž
v rámci záručního servisu, v intervalech určených výrobcem.
Podrobně jsou požadavky na poskytování záručního servisu uvedeny v závazném textu
návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 těchto ZP.
5.2.4. Zvláštní podmínky pro realizaci zakázky
Při provádění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen respektovat provoz
nemocnice a postup dodávky koordinovat dle pokynů odpovědných osob zadavatele.
Zadavatel se zavazuje brát ohled na logistiku dodavatele. Dodavatel složí, dopraví a instaluje
dodávané zboží až na konkrétní místo určení.
5.3.

Technická dokumentace nabízených dodávek

5.3.1. Technické parametry stanovil zadavatel se snahou o maximální objektivitu a
jednoznačnost, s cílem dosáhnout nejen porovnatelnosti podaných nabídek, ale
rovněž s cílem dosáhnout účelu, pro který je dané přístrojové vybavení pořizováno.
5.3.2. Účastníci zadávacího řízení musí v nabídce splnění požadovaných technických
podmínek deklarovat. Kromě vyplnění Technického formuláře (příloha č. 2 ZP),
předloží účastník ve své nabídce k jednotlivým nabízeným přístrojům ještě
technickou dokumentaci, a to v podrobnostech, ze kterých bude zřejmé splnění
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technických podmínek zadavatele uvedených v těchto ZP včetně obchodního názvu
nabízeného výrobku a jeho typového označení. Touto dokumentací se rozumí
produktové listy (datasheets) nebo návody k obsluze či prohlášení o shodě
apod. Dodaná technická dokumentace nemusí být vyhotovena v českém jazyce,
zadavatel bude akceptovat i anglický jazyk. Výjimkou je návod k obsluze, který je
vždy vyžadován v českém jazyce.
5.4.

Odkazy na obchodní názvy a technické normy

5.4.1 Pokud tyto ZP obsahují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, pak je to z důvodů, že se jedná o stávající
zařízení v majetku zadavatele a systémy, se kterými musí být nabízené vybavení
kompatibilní.
5.4.2 Další technické podmínky stanovil zadavatel tak, aby odkazy ve smyslu odst. 5.4.1
neobsahovaly. Pokud by se však v zadávací dokumentaci, zejména v jejích
technických přílohách takové odkazy vyskytly, pak je to z důvodů, že stanovení
technických podmínek jiným způsobem nemůže být dostatečně přesné a
srozumitelné. Pro případ, že by zpracovatel technické přílohy opomněl u některého
z odkazů uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ,
má se za to, že taková možnost je připuštěna.
5.4.3 Pokud by se v některé části ZP vyskytly odkazy na normy nebo technické dokumenty
podle § 90 odst. 1 nebo odst. 2 ZZVZ, potom je v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ rovněž
možné nabídnout rovnocenné řešení.
5.4.4 V případě nabídnutí rovnocenného řešení ve smyslu odst. 5.4.2 a 5.4.3 je však
účastník zadávacího řízení povinen prokázat, že nabízené řešení je skutečně
rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se stanovenými technickými
podmínkami.
5.5.

Obecné kvalitativní požadavky

5.5.1 Nabízený přístroj a veškeré jeho součásti a příslušenství, musí být nové, nikdy
předtím nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech.
5.5.2 Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené účastníkem zadávacího
řízení musí splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy, a to především
požadavky ZZP a MDR, dále požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon č. 22/1997 Sb.), popř. norem skupiny ČSN
EN 60601 ed. 2 a příslušných prováděcích předpisů, event. obdobných směrnic EU.
5.6.

Zatřídění předmětu plnění podle CPV-kódů

Zdravotnické přístroje
CPV kód
Monitory
CPV kód
Ústřední kontrolní systémy
CPV kód
Opravy a údržba zdravotnických vč. chirurgických přístrojů
CPV kód
5.7.

33100000-1
33195100-4
33195200-5
50421000-2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 14.500.000,- Kč bez DPH.
5.8.

Místo plnění zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova
1849, 470 01 Česká Lípa.
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6.

Doba plnění zakázky

6.1.

Kupní smlouva bude uzavřena po uplynutí lhůt uvedených v § 246 ZZVZ. V době
vypsání zadávacího řízení předpokládal zadavatel uzavření kupní smlouvy
v průběhu srpna 2022. Skutečný termín uzavření smlouvy se však od uvedeného
předpokladu může lišit v závislosti na skutečném průběhu zadávacího řízení.

6.3.

Doba plnění: Požadovaná lhůta dodávky zahrnující instalaci, uvedení do provozu a
instruktáž obsluhy je max. 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

7.

Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace

7.1.

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to
způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

7.2.

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to
předložením následujících dokladů:

7.2.1. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
7.2.2. dokladu o ohlášení činnosti distributora nabízených zdravotnických prostředků
ve smyslu § 23 ZZP. Dokladem o ohlášení činnosti se rozumí odkaz na Informační
systém zdravotnických prostředků potvrzující splnění ohlašovací povinnosti dle §
23 ZZP Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně
prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka zadávacího řízení
splněna;
7.2.3. dokladu o ohlášení činnosti osoby provádějící servis nabízených
zdravotnických prostředků ve smyslu § 23 ZZP. Dokladem o ohlášení činnosti se
rozumí odkaz na Informační systém zdravotnických prostředků potvrzující
splnění ohlašovací povinnosti dle § 23 ZZP Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv
(SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze
strany účastníka zadávacího řízení splněna;
Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou zkušeností pro plnění předmětu
veřejné zakázky. Za tímto účelem zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ stanovil
následující kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání:

7.3.

7.3.1. Dodavatel prokáže, že v uplynulých 3 letech řádně zrealizoval alespoň 3
významné obdobné zakázky spočívající v dodávce monitorů vitálních funkcí
pacientů včetně souvisejících služeb* v hodnotě každé z nich min. 3 mil. Kč
bez DPH.
Realizaci obdobných zakázek prokáže dodavatel předložením seznamu významných
obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení, přičemž zadavatel uzná i zakázky zrealizované před
koncem lhůty pro podání nabídek. V seznamu bude uveden název a popis předmětu
zakázky, její cena, doba poskytnutí a identifikace objednatele.
* Pojmem dodávka se dle § 14 odst. 1 ZZVZ rozumí pořízení věcí formou koupě, nájmu, leasingu,
dlouhodobé zápůjčky apod. Pod pojmem dodávka jsou v tomto případě zahrnuty i služby, které s touto
dodávkou přímo souvisí a jsou předmětem i této veřejné zakázky, tj. dodání příslušných přístrojů na
místo určení, a je-li to relevantní tak i montáž, instalace, konfigurace, uvedení do provozu, předvedení
funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle ZZP a poskytování záručního servisu po
dobu záruční lhůty.

7.4.

PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE
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7.4.1. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění
způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ předloženy
v prosté kopii.
7.4.2. Zadavatel připouští v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit v nabídce doklady
požadované k prokázání základní způsobilosti dle odst. 7.1. těchto ZP čestným
prohlášením. Profesní způsobilost dle odst. 7.2. a kritérium technické
kvalifikace dle odst. 7.3. těchto ZP musí dodavatel prokázat v nabídce
požadovanými doklady (resp. alespoň kopiemi požadovaných dokladů).
7.4.3. Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění
základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost. Tento
seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém
je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
7.4.4. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných ZZVZ. Tento
certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
7.4.5. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.

jednotným evropským

7.4.6. Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné
správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje
nezbytné.
7.4.7. Zadavatel má v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ právo kdykoliv v průběhu zadávacího
řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace,
v takovém případě je účastník zadávacího řízení povinen takové doklady
v požadované lhůtě předložit.
7.4.8. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.4.9. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
7.4.10. Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45 odst.
3 ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento
doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně
ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu.
7.4.11. Dodavatel může v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ prokázat určitou část profesní
způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku, ekonomické nebo technické
kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit:
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•

výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
• doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné
osoby
• doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ takovou jinou osobou
• písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek 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 referenční zakázky, jejichž
součástí nebo předmětem je i poskytování služeb, pak musí písemný závazek
obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
7.4.12 S odkazem na povinnosti zadavatele vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/2006 Sb.“), požaduje
zadavatel v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
(poddodavatelů) předložit, kromě dokladů uvedených v předcházejícím odst. 7.4.11
těchto ZP, také čestné prohlášení jiné osoby (poddodavatele), že není obchodní
společností, která se dle §4b zákona č. 159/2006 Sb., nesmí účastnit zadávacího
řízení vedeného v režimu ZZVZ (viz. také odst. 16.8 těchto ZP).
7.4.13 V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník
zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje,
aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž
vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění
předmětu veřejné zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která
z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním
plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci dané
části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak
neomezuje, jakým způsobem bude řešena odpovědnost jednotlivých osob za plnění
předmětu veřejné zakázky, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost a
rozsah plnění jednotlivých osob jednoznačně vyplývat, přičemž rozsah plnění
jednotlivých osob musí být zřejmý i v případě, že osoby společně podávající nabídku
ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost ze splnění závazků vyplývajících se
smlouvy na veřejnou zakázku.
7.4.14 Podává-li nabídku více osob společně, musí každá z nich v souladu s § 82 ZZVZ
prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1
ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně.
Profesní způsobilost dle odst.7.2.2. a 7.2.3. a technickou kvalifikaci dle odst. 7.3.1. a
7.3.2. těchto ZP musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku
v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému (ve smlouvě deklarovaném)
podílu na plnění veřejné zakázky.
7.4.15 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88
ZZVZ povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10
pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke
kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato
povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky
kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně
vyloučí ze zadávacího řízení.
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7.4.16. Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.

8.

Poddodavatelé

8.1.

Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení v rámci
součinnosti před uzavřením smlouvy (dle čl. 13 těchto ZP) předložil seznam
významných poddodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a věcného
rozsahu plnění.

8.2.

U poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje účastník zadávacího řízení
určitou část kvalifikace, musí účastník zadávacího řízení do nabídky předložit doklady
dle bodu 7.4.11 a 7.4.12 předchozího článku těchto ZP.

8.3.

Seznam významných poddodavatelů se stane přílohou kupní smlouvy. Změna
významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném oznámení
zadavateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být provedena předložením
nového seznamu. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána
některá část kvalifikace (v souladu s čl. 7.4.11 těchto ZP), je možná pouze po
písemném odsouhlasení zadavatelem a za předpokladu, že náhradní poddodavatel
prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve
shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

8.4.

Významní poddodavatelé, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením smlouvy
známi a zapojí se do plnění veřejné zakázky následně, identifikuje vybraný dodavatel
nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. V této souvislosti
bude seznam poddodavatelů aktualizován způsobem uvedeným výše v odst. 8.3.
těchto ZP.

9. Způsob zpracování nabídkové ceny
9.1.

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu vymezenou v souladu
s těmito ZP, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena
v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České
republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH.

9.2.

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v členění uvedeném ve Formuláři pro
zpracování nabídkové ceny (dále jen cenový formulář), jehož závazný vzor tvoří
přílohu č. 3 těchto ZP. Cenový formulář je ve formátu Excel. Vyplněný cenový
formulář se stane po podpisu kupní smlouvy její přílohou.

9.3.

Nabídková cena za dodávku přístroje musí zahrnovat veškeré náklady na výrobu a
dodávku přístrojového vybavení včetně všech součástí a příslušenství, které je
předmětem veřejné zakázky do místa plnění, instalaci (montáž a rozmístění), uvedení
do provozu s předvedením funkčnosti, instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou
a dodání všech nezbytných revizí, atestů, technické dokumentace. Cena musí
zahrnovat veškeré další náklady dodavatele nutné pro realizaci předmětu plnění, jako
např. dopravu včetně pojištění při přepravě, úklid a likvidace obalů a odpadů, daně,
cla a jakékoliv další poplatky, úroky z případných půjček a musí zahrnovat všechna
případná rizika a vlivy (především kursových a inflačních). Nabídková cena za
dodávku přístroje musí zahrnovat i náklady na poskytování bezplatného záručního
servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu, a to včetně náhradních dílů, práce
techniků, cestovného apod. Veškeré náklady dodavatele spojené s realizací dodávky
a souvisejících služeb v rámci předmětu veřejné zakázky musí být zahrnuty
v nabídkové ceně.

9.4.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny,
hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory
s vlivem na měnový kurz, stabilitu měny nebo cla.
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9.5.

Platební podmínky
Platba za zboží, které je předmětem veřejné zakázky, bude provedena jednorázově,
v české měně, na základě řádného daňového dokladu (faktury) vystaveného
vybraným dodavatelem po dodání veškerého zboží, jeho instalaci a instruktáži
obsluhy.
Faktura nebude vystavena před oboustranným podpisem protokolu
o předání a převzetí zboží. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode
dne jejího doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. Podrobně jsou
platební podmínky vymezeny v rámci závazných smluvních ustanovení návrhu kupní
smlouvy, která je přílohou č. 4 těchto ZP.

10.

Obchodní podmínky

10.1. Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy, jehož
závazný text je uveden v příloze č. 4 těchto ZP.
10.2. Účastník zadávacího řízení do nabídky návrh kupní smlouvy nepředkládá, je
však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení o tom, že závazný text
kupní smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje. Toto čestné prohlášení může být
učiněno v rámci Titulního listu nabídky (viz příloha č.1 těchto ZP) nebo převzetím
uvedeného textu a jeho vložením do některé z ostatních částí nabídky.
10.3. Závazný text kupní smlouvy bude vybraným dodavatelem vyplněn před
uzavřením smlouvy, kdy budou doplněny veškeré údaje podbarvené ve smlouvě
šedě (identifikace dodavatele, nabídková cena, délka záruky, číslo účtu pro platby
faktur, jméno zástupce dodavatele ve věcech technických, kontaktní údaje pro
zasílání písemností a hlášení vad apod.).
10.4. V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu kupní smlouvy,
má dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání
nabídek ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 3 těchto ZP.

11.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomická
výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 3 ZZVZ hodnocena na základě
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to podle následujících kritérií
hodnocení.
Kritéria hodnocení

Váha

1.

Celková nabídková cena bez DPH

70 %

2.

Technicko-klinické parametry dodávky

30 %

Údaje pro hodnocení všech níže uvedených kritérií zadavatel získá z nabídky účastníka
zadávacího řízení.
Hodnocení nabídek bude prováděno na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové
ceny a kvality, a to bodovací metodou, v souladu s dílčími kritérii hodnocení uvedenými
níže a seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.
11.1. V rámci kritéria 1 bude hodnocena celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
V tomto kritériu získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 100 bodů a každá další
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Získané bodové hodnoty
budou vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,7), čímž dojde k získání
provážených bodů za kritérium 1.
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11.2. V rámci kritéria 2 bude hodnocen vybraný technicko klinický parametr dodávaného
Monitorovací systému pro oddělení neurologické JIP a Iktového centra.
Konkrétní hodnocený technicko klinický parametr monitorovacího systému je
specifikován níže v samostatné tabulce v odst. 11.4 těchto ZP.
Účastník ve Formuláři specifikace technických parametrů, který je přílohou č. 2 těchto
ZP uvede, zda nabízený monitorovací systém uvedený parametr splňuje (ANO/NE).
Hodnocení jednotlivých nabídek v rámci hodnotícího kritéria č. 2 bude provedeno tak,
že nabídka, jejíž monitorovací systém uvedený parametr splňuje získá 30
provážených bodů a nabídka, která uvedenou funkci nenabízí získá 0
provážených bodů.
11.3. Celkové hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti na základě
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality:
Provážené body získané účastníkem zadávacího řízení v rámci kritéria 1 a
kritéria 2 budou sečteny a na základě tohoto součtu stanoví hodnotící komise
pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude
vybrána nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového součtu provážených
bodů.
11.4.

Hodnocený technicko klinický parametr dodávky

V rámci kritéria č. 2 bude hodnocen následující technicko-klinický parametr dodávky:
Monitorovací systém pro oddělení neurologické JIP a
Iktového centra

Požadovaná hodnota

Rozšířené monitorovací funkce modulárního monitoru vitálních funkcí
Propojení sítě elektrod (helmy) s modulem EEG v monitoru
vitálních funkcí pomocí bezdrátové technologie (pouze u
jednoho ze tří dodávaných modulů pro kontinuální měření
elektroencefalogického signálu 8-mi kanálový a se zobrazením
na monitoru a centrálním monitoru)

12.

Ano/Ne

Lhůta a způsob podání nabídek

12.1

V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické
podobě prostřednictvím nástroje JOSEPHINE. Požadavky a podmínky pro podání
elektronické nabídky prostřednictvím nástroje JOSEPHINE jsou uvedeny na:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Manual_registrace_CZ.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Zkraceny_navod_ucastnika.pdf

12.2

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 57 ZZVZ a končí dnem
22.7.2022 v 10:00 hodin.

12.3

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zpřístupnění
jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí
lhůty pro podání nabídek, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků
zadávacího řízení. Při otevírání nabídek v elektronické podobě bude zkontrolováno,
zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, zda jsou autentické a zda s datovými
zprávami obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno.
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12.4

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podané jiným způsobem,
než vymezují tyto zadávací podmínky, se nepovažují za podané a v průběhu
zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

12.5

Nabídka bude zpracována písemně dle formálních, technických a smluvních
požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a těchto ZP.
Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a ZP, musí být předloženy
prostřednictvím JOSEPHINE v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce,
musí být předložen jejich překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a diplomy v latinském jazyce a na
doklady uvedené v odst. 5.3.2. těchto ZP (technická dokumentace s výjimkou návodů
k obsluze).

12.6

Účastník prostřednictvím JOSEPHINE předloží zadavateli ve lhůtě pro podání
nabídek nabídku obsahující následující dokumenty:
Titulní list nabídky (viz. příloha č. 1 těchto ZP), obsahující identifikační údaje
účastníka a jeho čestné prohlášení o akceptaci smluv, nebude-li toto
prohlášení v souladu s odst. 10.3 těchto ZP uvedeno v jiné části nabídky, dále
také čestné prohlášení ke střetu zájmů dle odst. 16.8 těchto ZP
Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace účastníka
Vyplněný Formulář technické specifikace dodávek (dle přílohy č. 2 těchto
ZP). Tento dokument se po uzavření kupní smlouvy stane její přílohou
Technická dokumentace (viz. odst. 5.3.2 těchto ZP).
Vyplněný Formulář pro zpracování nabídkové ceny (dle přílohy č. 3 těchto
ZP). Formulář se po uzavření kupní smlouvy stane její přílohou.
Přílohy (nepovinné).

A.

B.
C.
D.
E.
F.

Součinnost k výběru dodavatele

13.

13.1. Zadavatel je dle § 122 odst. 1 ZZVZ povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka,
jehož nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější.
13.2. Před oznámením rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve tohoto
účastníka k předložení:
•

originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již
zadavatel nemá k dispozici;

•

dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo
kvalifikaci dodavatele, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy,
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) ZZVZ (viz. odst. 14.3
těchto ZP).

13.3. Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel v případě vybraného účastníka,
který je českou právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle
zákona č. 527/2020 Sb. upravujícího evidenci skutečných majitelů, z evidence
skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „skutečný majitel“). Vybraného
dodavatele, který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele,
jehož údaje nelze zjistit z evidence skutečných majitelů, zadavatel ze
zadávacího řízení vyloučí. K zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů
po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.
13.4. Vybraného účastníka, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve
k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů
nebo, není-li takové evidence:
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a. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle předchozího bodu
k vybranému účastníkovi, který je zahraniční právnickou osobou. Těmito
doklady jsou zejména:
− výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
− seznam akcionářů,
− rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
− společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
13.5. Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě
stanovené v písemné výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit
nebo prominout její zmeškání.
V případě, že účastník zadávacího řízení požadované doklady nepředloží nebo
zadavatel zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení dle § 48 odst. 2 nebo může
prokázat naplnění důvodů podle § 48 odst. 5 písm. a) až c) ZZVZ, zadavatel
tohoto účastníka ze zadávacího řízení vyloučí.
13.6. Pokud je vybraný účastník akciovou společností, pak je zadavatel dle § 48 odst. 9
ZZVZ povinen na základě údajů uvedených v obchodním rejstříku ověřit, zda má
vydány výlučně zaknihované akcie. Nesplnění této podmínky je důvodem pro
vyloučení vybraného účastníka ze zadávacího řízení. V případě akciové
společnosti se sídlem v zahraničí bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.
Povinnost vyloučit účastníka ve smyslu odst. 13.6. se nevztahuje na akciové
společnosti v 100 % vlastnictví státu, obce nebo kraje.
13.7. Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení
oznámí výběr dodavatele v souladu s § 123 ZZVZ.

14.

Podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy

14.1. Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 ZZVZ.
14.2. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření
smlouvy, a to tak, aby mohla být smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po
uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ.
14.3. V rámci součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 písm. a) ZZVZ
bude zadavatel požadovat:
a.

předložení prohlášení o shodě (CE) ke všem nabízeným zdravotnickým
prostředkům, případně atestů nebo jiných dokumentů prokazujících, že veškeré
nabízené zboží splňuje zákonné požadavky uvedené v odst. 5.5.2 těchto ZP.

b.

předložení dokladů o pojištění v rozsahu dle ust. 4.15 návrhu kupní smlouvy

c.

předložení seznamu významných poddodavatelů dle čl. 8 těchto ZP

14.4. Pro uzavření smlouvy (ve smyslu § 104 písm. e) ZZVZ) předloží vybraný dodavatel
zadavateli návrh kupní smlouvy ve znění odpovídajícím závaznému textu, který je
přílohou č. 4 těchto ZP. Text bude ze strany dodavatele doplněný v souladu s odst.
10.3 těchto ZP.
14.5. Neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy může být důvodem pro vyloučení
vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 124 odst. 2
ZZVZ.
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15.

Prohlídka místa plnění

Organizovaná prohlídka místa plnění se koná dne 27. 6. 2022 od 11:00 hodin. Sraz
účastníků prohlídky místa plnění bude v místě plnění, u pracoviště Informací v areálu sídla
zadavatele na adrese Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa. Kontaktní osobou ve věci
prohlídky místa plnění je Ing. Kateřina Ulrychová – projektový manažer, tel.: +420 607 068
054, e-mail: katerina.ulrychova@nemcl.cz .
Prohlídka místa plnění není organizována za účelem zodpovídání dotazů či poskytování
vysvětlení k zadávací dokumentaci. V případě požadavků na doplňující informace nebo
vysvětlení zadávací dokumentace postupují dodavatelé dle odst. 3.3 těchto ZP.

16.

Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

16.1

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který
podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud
dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

16.2

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ.

16.3

Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, s
výjimkou případů vymezených v § 40 ZZVZ.

16.4

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vývěru dodavatele ověřit, příp.
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.

16.5

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

16.6

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění veřejné zakázky.

16.7

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky
zadávacího řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá
z účelu ZZVZ.

16.8

Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o střetu zájmů“), se obchodní společnost, ve které veřejný
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, nesmí
účastnit zadávacích řízení podle ZZVZ jako účastník nebo poddodavatel,
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je podle zákona
o střetu zájmů povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího
řízení. Z těchto důvodů požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení
účastníka zadávacího řízení na titulním listu nabídky, popř. i čestného prohlášení jiné
osoby (poddodavatele), v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
dle § 83 ZZVZ.

17.

Závěrečná ustanovení

17.1

Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

17.2

Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení
účastníka zadávacího řízení.

17.3

Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel,
kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí
nebo vznikla újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242
ZZVZ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem
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zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím
podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro
podání nabídek.
V České Lípě dne 20.6.2022
Za zadavatele:

Ing. Pavel
Marek

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Marek
Datum: 2022.06.22
14:43:04 +02'00'

…....................................................
Ing. Pavel Marek
předseda představenstva
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