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Odůvodnění veřejné zakázky 
podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou 

zakázku na dodávky 

 

 

„Dodávky - SZM pro digestivní endoskopii“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZADAVATEL:  

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, příspěvková 

organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR se sídlem: U Vojenské nemocnice 

1200, 169  02 Praha 6. 



 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky SZM pro digestivní 

endoskopii na Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní 

kliniky 1. LF UK a ÚVN ve specifikaci a dle požadavků 

zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejich 

přílohách. Součástí plnění veřejné zakázky je i zajištění 

komplexního servisu (např. hot linky, rychlé doplnění 

sortimentu apod.).  

Popis vzájemného vztahu mezi 

realizovanou veřejnou zakázkou 

a plánovaným cílem. 

Nákup těchto dodávek  SZM je potřebný k léčbě pacientů  

Popis alternativ naplnění 

plánovaného cíle a zdůvodnění 

zvolené alternativy veřejné 

zakázky. 

Alternativa pro naplnění cíle veřejné zakázky není 

zadavateli známa. 

 

 

Popis toho, do jaké míry ovlivní 

veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

 

Bez realizace zakázky není možné dodávku zajistit v souladu 
se zákonem. 

Popis očekávaného budoucího 

negativního stavu nebo účinku, 

který bude vyžadovat 

vynaložení dalších finančních 

prostředků pro tuto veřejnou 

zakázku původně 

neplánovaných, lze-li jej 

předpokládat. 

 

 

 
Nepředpokládáme 

 

 

 

Další informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky. 

(nepovinný údaj) 

 

 

 

 

Nejsou 

 

 

 

  



Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na dodávky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavků na seznam 

významných dodávek.  

 

Pro dosažení cíle VZ, je nutno, aby dodávky realizoval 

dodavatel, který má již zkušenost s dodávkami obdobného 

charakteru.  

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů.  

 

Uchazeč zajistí na vyžádání přítomnost školeného technika - 

konzultanta při použití dodaného předmětu plnění na vyžádání  

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení popisu 

technického vybavení a opatření 

používaných dodavatelem 

k zajištění jakosti a popis 

zařízení či vybavení dodavatele 

určeného k provádění výzkumu. 

  

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na provedení 

kontroly výrobní kapacity 

veřejným zadavatelem nebo 

jinou osobou jeho jménem, 

případně provedení kontroly 

opatření týkajících se 

zabezpečení jakosti a výzkumu. 

 

Nepožadujeme 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

vzorků, popisů nebo fotografií 

zboží určeného k dodání. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

dokladu prokazujícího shodu 

požadovaného výrobku 

vydaného příslušným orgánem. 

 

Nepožadujeme 

 

  



Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na služby 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavků na seznam 

významných služeb. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů.  

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení popisu 

technického vybavení a opatření 

používaných dodavatelem 

k zajištění jakosti a popis 

zařízení či vybavení dodavatele 

určeného k provádění výzkumu. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na provedení 

kontroly technické kapacity 

veřejným zadavatelem nebo 

jinou osobou jeho jménem, 

případně provedení kontroly 

opatření týkajících se 

zabezpečení jakosti a výzkumu. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob 

odpovědných za poskytování 

příslušných služeb. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního 

počtu zaměstnanců dodavatele 

či jiných osob podílejících se na 

plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo 

osob v obdobném postavení. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

 



přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických 

zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu stavebních prací.  

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů.  

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací.  

 

 

Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění 

zakázek podobného charakteru a 

počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických 

zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

 

 

 

  



Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné 

zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící splatnost 

faktur. 

 

Doba splatnosti je stanovena na 60 kalendářních od dne 

doručení daňového dokladu kupujícímu. Platby budou 

probíhat výhradně v CZK. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

na pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou dodavatelem 

třetím. 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

bankovní záruky. 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící záruční 

lhůtu. 

 

Záruční lhůta je u každé zakázky stanovena dle zvyklostí a 

odpovídá charakteru předmětu plnění VZ. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu za prodlení dodavatele. 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu za prodlení zadavatele s 

úhradou faktur. 

 

 

Odůvodnění vymezení dalších 

obchodních podmínek. 

 

Prodlení dodavatele ohrožuje zdraví pacientů. 

 

 

  



Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele 

 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Zadavatel požaduje povolení 

k distribuci zdravotnického 

materiálu, v případě subjektu 

z jiného státu EU též potvrzení, že 

uchazeč splnil podmínku dle § 75 

zákona č. 378/2007 sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

V souladu s legislativou a v zájmu zamezení ohrožení 

zdraví pacientů  

 

 

Určené léčivé přípravky musí být ve 

lhůtě pro podání nabídek zařazeny 

v číselníku VZP resp. V seznamu 

léčiv a PZLÚ hrazených ze 

zdravotního pojištění 

 

V souladu s legislativou a v zájmu zamezení ohrožení 

zdraví pacientů  

Požadujeme dodání celého MRI 

kompaktibilního setu včetně 

elektrod. 

SwM programovatelný minimálně 

dvěma odlišnými způsoby v 

závislosti na účinnosti u konkrétního 

pacienta. 

V souladu s legislativou a v zájmu zamezení ohrožení 

zdraví pacientů  

 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele  

 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Ekonomická výhodnost nabídky 

 

 

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách 

137/2006 ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

  

Způsob hodnocení Odůvodnění 

 

Ekonomická výhodnost nabídky 

 

 

Transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace dle 

novelizace platné legislativy. 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty  

 

Hodnota Odůvodnění 

 

 

 24 840 000,- Kč / bez DPH / 

 4 roky 

 

 

Předpokládanou hodnotu stanovil v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně 137/2006 sbírka a na základě 

informací o zakázkách stejného či podobného předmětu 

plnění.  

 

 

 

 

 


