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K čj :368 - 4/2012/DP - ÚVN         
            
                                                  V Praze dne: 23.8.2012
       
                    Výtisk číslo: 1 
                    Počet listů:18             
                                                              Počet příloh: 3 
 

 

 

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ 

pro otevřené, nadlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Název veřejné zakázky Generální oprava potrubní pošty 

Název zadavatele Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice 
Praha 

IČ zadavatele 61383082 
Kontaktní adresa 
zadavatele 

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6  

Osoba zastupující 
zadavatele 

plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. 
 

Kontaktní osoba pro 
zadávací dokumentaci 

Zuzana Konvalinová – obchodní oddělení 

Telefon/ fax 973 20 85 84 
E-mail zuzana.konvalinova@uvn.cz 

 

Kategorie CPV 
Údržba systémů 50324100-3 

  
  

 
 

Předpokládaná cena bez DPH /Kč  8 000 000,-   
 

 

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky  
 

Předmětem soutěže je Generální oprava systému potrubní pošty   (dále jen PP) v areálu 

ÚVN. Požadovaným cílem generální opravy je zvýšení spolehlivosti a stability systému PP 

(zejména výměna opotřebovaných komponentů a komponentů s končící životností),   

zvýšení bezpečnosti  systému PP   (zejména  zajištěním autorizovaného přístupu a 

prokazatelné identifikace obsluhujícího personálu pomocí stávajících osobních 



 2 

identifikačních karet zaměstnanců ÚVN), zjednodušení obsluhy systému PP (maximální 

snížení zátěže pro pracovníky zadavatele a zároveň minimalizace rizika vzniku poruchy 

působením obsluhujícího personálu) a instalace nových funkcionalit, potřebných pro provoz 

systému PP v prostředí fakultní nemocnice pavilónového typu (např. možnost prioritních 

transportů, automatizace vykládky v laboratorním provozu aj.). Součástí zakázky je i zajištění 

možnosti plnohodnotné kontroly systému PP pracovníky zadavatele, včetně plnohodnotné 

vizualizace systému v dohledovém centru a včetně možnosti získání veškerých statistik o 

provozu systému, realizovaných transportech, poruchách systému atd. 

Systém PP v areálu ÚVN musí po realizaci generální rekonstrukce splňovat veškeré 

legislativní požadavky, kladené na provoz systému PP ve zdravotnickém zařízení. 

 

 

3. Technická specifikace předmětu 

 

Současný stav 

Stávající systém PP v ÚVN pochází z roku 1998, přičemž se postupně rozšiřoval 

v souvislosti s výstavbou nových objektů v areálu zadavatele. 

Systém se skládá zejména z plastového potrubí o rozměru 110 mm, propojujícího jednotlivé 

komponenty, z 59 koncových stanic a ze dvou centrál, umístěných pod pavilonem A a 

pavilonem CH2.  

Systémem PP je realizováno průměrně 300 transportů denně. 

Stávající systém PP je již ve své současné podobě na konci technické životnosti (vykazuje 

časté poruchy systému, které působí zadavateli vážné provozní potíže) a rovněž 

neumožňuje některé funkcionality, které od systému PP do budoucna zadavatel požaduje. 

Z výše uvedených důvodů se zadavatel rozhodl realizovat generální rekonstrukci systému 

PP, jejímž obsahem bude zejména výměna koncových stanic systému, modernizace 

přejezdových centrál, modernizace turbodmychadel a dalších komponentů systému, 

modernizace elektronického ovládání systému (upgrade případně výměna ovládacího 

software), výměna přepravních pouzder a doplnění identifikačního přístupového systému 

včetně zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do koncových stanic PP s integrací do 

stávající struktury bezpečnostních systémů  provozovaných v ÚVN.. 

V rámci rekonstrukce zadavatel předpokládá zachování stávajícího vedení (plastové potrubí 

o rozměru 110 mm) a zachování stávajícího počtu koncových stanic. 

V rámci rekonstrukce však zadavatel požaduje provedení kontroly stavu tohoto stávajícího 

potrubí, tak aby mohla být poskytnuta záruka na celý systém potrubní pošty v ÚVN.  
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3.1. Technické požadavky zadavatele na modernizovaný systém potrubní pošty 

3.1.a) Maximální stabilita a spolehlivost systému PP 

Zadavatelem je požadována výměna všech 59 koncových stanic, přičemž zadavatel 

požaduje v rámci rekonstrukce dodání koncových stanic s následujícími minimálními 

požadavky: 

Stanice do běžného zdravotnického provozu – 49 ks 

- musí být konstruované pro provoz v zdravotnickém zařízení s možností průběžného 

čištění a desinfekce zařízení (vnitřní i vnější části), včetně displeje i klávesnice,  

- musí být konstruované s uzavřeným vzduchovým okruhem, bez nasávání a výfuku 

vzduchu v místě koncové stanice (z důvodu minimalizace přenosu infekcí),  

- musí mít maximálně jednoduché a intuitivní ovládání,  

- musí být vybaveny trvale podsvíceným displejem,  

- musí být vybavena zařízením pro identifikaci obsluhujícího personálu 

prostřednictvím stávajících osobních identifikačních karet (pro zajištění možnosti 

obsluhy pouze autorizovaným personálem a pro možnost detailní identifikace 

odesílajícího i přijímajícího personálu) a mechanickými zábrannými prostředky proti 

neoprávněnému přístupu do koncových stanic PP (tzv. zabezpečení sběrného koše 

a vstupu pro odesílání patrony), 

- musí umožnit transport a příjem zabezpečených zásilek, tj. vybrané zásilky může z 

koncové stanice vyjmout pouze konkrétní autorizovaná osoba, na základě autorizace 

(oprávnění) dle osobní identifikační karty. Nedílnou součástí doplnění přístupového 

systému je nutné jeho připojení do stávajícího integračního systému bezpečnostních 

technologií ÚVN včetně zabezpečení koncových stanic PP proti neoprávněnému 

vstupu. Zabezpečená zásilka musí být v cílové stanici uschována samostatně tak, 

aby nebyl omezen přístup personálu k ostatním nezabezpečeným zásilkám a aby 

nebyl nijak omezen provoz koncové stanice. O transportu (vložení, transportu i 

převzetí) zabezpečené zásilky musí být v systému vedena detailní evidence (včetně 

identifikací personálu, časových údajů atd.), která bude splňovat veškeré legislativní 

požadavky, kladené na manipulaci s léčivy, krví a krevními deriváty. 

- musí umožňovat nastavení a realizaci prioritních transportů (např. statim vzorky), 

- musí umožňovat nastavení nižší rychlosti transportu (např. při transportu krve či 

jiného citlivého materiálu), regulace rychlosti musí být plynulá, elektronicky (nikoliv 

mechanicky) řízená 

- musí umožňovat automatické (bezobslužné) odesílání naprogramovaných 

přepravních pouzder, včetně automatického návratu pouzdra zpět do odesílající 

stanice, 
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- musí být dálkově ovladatelné prostřednictvím ovládacího SW 

Stanice pro použití v provozech se zvýšeným hygienickým režimem (operační sály, 

ARO, JIP) – 8 ks 

- musí splňovat všechny požadavky kladené na stanice do běžného zdravotnického 

provozu, mimo to 

- musí být vybaveny dotykovým displejem, s možností ovládání i při použití lékařských 

ochranných rukavic, 

Stanice s plně automatizovanou vykládkou transportních pouzder (laboratorní provoz) 

– 2ks 

- musí splňovat všechny požadavky kladené na stanice do běžného zdravotnického 

provozu, mimo to 

- musí automaticky otevřít a vyprázdnit transportní pouzdro tak, že příjemce zásilky již 

obdrží pouze přímo přepravovaný vzorek a žádanku a nebude nijak manipulovat 

s přepravním pouzdrem, které bude automaticky vráceno na odesílající stanici. 

- musí realizované transporty průběžně evidovat    

Zadavatelem je dále požadována výměna či modernizace dvou přejezdových centrál tak, aby 

byl zejména: 

- umožněn plynulý transport zásilek v systému PP v objemu až 500 transportů denně, 

- umožněn prioritní transport vybraných zásilek, včetně možnosti okamžitého 

„předběhnutí“ statimového vzorku, 

- zajištěna citlivá manipulace s přepravními pouzdry, tj. zejména plynulý dojezd a 

odjezd přepravních pouzder (nutné pro manipulaci s citlivým materiálem), 

- zajištěn návrat transportovaného materiálu zpět na odesílající stanici v případě, že 

není možné doručit zásilku do koncové stanice (např. při poruše části systému), 

- zajištěno zkrácení současných dob transportu, 

Zadavatelem je dále požadována výměna či upgrade turbodmychadel, výhybek, napájecích 

zdrojů i ostatních komponentů, podílejících se na provozu systému PP tak, aby bylo 

dosaženo maximální spolehlivosti a provozní stability systému.  Pro konstrukci nabídkové 

ceny zakázky v rámci této veřejné zakázky bude v rozpočtu uchazeč kalkulovat výměnu 

těchto komponentů. V případě, že bude možné zachovat některé konkrétní stávající zařízení 

(po provedení modernizace na požadovanou úroveň) konečné rozhodnutí o volbě řešení 

(zda instalovat nový komponent či realizovat upgrade původního) je na zadavateli. V případě, 

že nebude některý komponent dodáván nový (tj. bude pouze modernizován stávající), bude 

adekvátně snížena cena díla.  

Zadavatelem je požadována dodávka nových přepravních pouzder v počtu 301 ks, a to 

s následujícími vlastnostmi: 

Standardní přepravní pouzdra do zdravotnického provozu – 150 ks 
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- pouzdra musí být kompatibilní se systémem PP a vhodná do zdravotnického 

provozu, 

-délka pouzdra minimálně 220 mm, 

- pouzdra musí být oboustranně otevíratelná, 

- pouzdra musí být vybavena čipy na obou stranách, umožňující vložení pouzdra do 

stanice kterýmkoliv koncem a umožňující jednoznačnou identifikaci každého 

individuálního pouzdra, 

- pouzdra musí umožňovat automatické odesílání dle naprogramovaných čipů, 

- pouzdra musí být v provedení, minimalizujícím riziko poškození či samovolného 

otevření pouzdra v průběhu transportu a zajišťujícím maximální životnost, 

- pouzdra musí být možné viditelně označit například názvem pracoviště,  

Pouzdro určené pro transport krve a krevních derivátů  - 95 ks 

- pouzdra musí splňovat požadavky, kladené na standardní přepravní pouzdra, 

mohou však být otevíratelná jak jedno tak oboustranně, 

- pouzdra musí být vodotěsná, vylučující při případném poškození obalu 

transportovaného vzorku (vaku s krví), kontaminaci plastového vedení, stanic či jiných 

komponentů systému PP, 

Pouzdro určené pro transport vzorků do stanic s plně automatickou vykládkou – 55 ks 

- pouzdra musí splňovat požadavky, kladené na standardní přepravní pouzdra, 

- pouzdra musí být oboustranně otevíratelná, 

- pouzdra musí svou konstrukcí umožnit bezpečné provedení automatizované 

vykládky materiálu a musí být plně kompatibilní s koncovými stanicemi, 

Čistící pouzdro – 1ks 

- pouzdro sloužící k čištění a desinfekci vedení systému PP, jednak pro potřeby 

preventivní průběžné desinfekce systému a také pro případ kontaminace potrubí 

biologickým materiálem, 

Zadavatelem je dále požadováno provedení kontroly technického stavu stávajícího 

plastového potrubí. 

 

3.1.b) Zvýšení bezpečnosti a dohledu nad systémem PP – softwarové zajištění 

Systém PP musí splňovat z pohledu bezpečnosti provozu minimálně následující požadavky: 

- možnost identifikovat a sledovat pohyb každého pouzdra, které bude jednoznačně 

označeno (očíslováno). Jednotlivé komponenty v systému PP musí z tohoto důvodu 

obsahovat dostatečnou síť snímacích zařízení. Umístění snímacího zařízení ve 

stanici musí být provedeno tak, aby umožnilo identifikaci pouzdra vloženého do 

stanice a vyloučilo tak možnost následné záměny pouzder  
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- obsluhu systému PP jen na základě stávajících platných osobních identifikačních 

karet personálu, s možností rozlišení několika úrovní přístupových práv (minimálně 

v rozsahu běžná obsluha, zabezpečený transport, servis) 

 - systém musí pracovat se stávajícími identifikačními kartami, používanými v ÚVN, 

 - možnost zabezpečených transportů (viz. požadavky na koncové stanice) 

V rámci realizace generální rekonstrukce PP vyžaduje zadavatel rovněž výměnu řídicí 

jednotky systému, zřízení dohledového centra s plnou vizualizací a výměnu či upgrade 

softwarového zabezpečení systému s možností programovacích vstupů pro zadavatele. 

Řídicí jednotka bude sloužit pouze k řízení celého systému PP (všech integrovaných 

komponentů).  

Uživatelské vstupy (např. programování identifikačních karet či čipů pouzder), výstupy 

(statistiky, evidence) a celková vizualizace systému PP (dohledové centrum) budou 

realizovány na jiné jednotce z důvodu minimalizace rizika neodborného zásahu do řídicí 

jednotky systému. Přístup k uživatelské jednotce musí být minimálně ze dvou pracovišť 

v ÚVN (dohledové centrum + pracoviště správce PP). Systém musí umožňovat pro případy 

dálkové správy systému i zřízení dálkového zabezpečeného přístupu (dle platných směrnic 

zadavatele) i pro externí servisní organizaci. Jak řídicí jednotka, tak jednotka pro dohledové 

centrum musí být zálohována pro případ výpadku elektrické energie samostatnou UPS, 

s délkou překlenutí výpadku minimálně po dobu 30 minut. 

Zadavatel požaduje dodání nejnovější verze softwarového vybavení pro instalovaný systém 

PP včetně dodávky a instalace 2 ks pracovních stanic, které umožňují síťové připojení a 

obsahují nezbytný operační systém. 

SW systém musí umožňovat minimálně následující funkce: 

- všechny požadavky na systém PP, specifikované v této zadávací dokumentaci (tj. 

např. čipové identifikace osob i pouzder, natavení priorit transportů v několika 

úrovních, zabezpečené transporty, automatické transporty pouzder dle 

přeprogramovaných adres atd.) 

- plnou vizualizaci systému, s možností detailního on-line sledování jednotlivých částí 

systému, komponentů, pohybu pouzder atd. 

 - programování čipových karet i pouzder pracovníky zadavatele 

- vedení registru (databáze) uživatelů (dle unikátního číslování identifikačních karet) a 

transportních pouzder 

- zajištění automatického sledování počtu realizovaných transportů, a to jak u 

jednotlivých pouzder, tak i všech komponentů systému (stanice, centrály, výhybky 

atd.).    

- systémové nastavení u příslušných komponentů systému a u transportních pouzder 

objemu realizovaných transportů, po jejichž dosažení systém automaticky hlásí 
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nutnost provedení údržby, revize či desinfekce. Transportní pouzdro, s překročeným 

limitem transportů, bude automaticky odesláno na určenou servisní stanici 

k provedení údržby či desinfekce. 

- zajištění automatického zjištění poruchy systému nebo jeho komponentů, 

s identifikací místa poruchy, případně vadného komponentů 

- v případě zjištění poruchy, signalizace na dohledovém centru a zároveň automatické 

hlášení poruchy prostřednictvím e-mailu a SMS minimálně na 10 e-mailových adres a 

10 mobilních telefonních čísel 

- systém musí obsahovat harmonogram servisních odstávek, revizí atd. 

- systém musí umožňovat automatické přesměrování pouzder, např. v případě 

výpadku či odpojení stanice 

- systém musí umožňovat přehledné detailní statistické výstupy o jednotlivých 

transportech (časové údaje, identifikace obsluhy, úroveň priority aj.), evidence, 

vyhodnocování provozních dat celého systému PP i jeho jednotlivých komponentů, 

evidence poruchových stavů, možnost agregace dat za různá časová období atd. 

Veškeré výstupy musí být možné zálohovat na CD nebo DVD nosiči, případně 

možnost zálohování na centrální úložiště zadavatele. 

- systém a dodané vybavení musí umožňovat provádět provozní údržbu, základní 

opravy i povinnou validaci systému PP vlastními techniky zadavatele  

- systém musí umožňovat export a zpracování výstupních dat v aplikacích MS Office 

(zejména Excel, Word)   

- systém musí plně komunikovat v českém jazyce, tj. včetně vizualizace, ovládání 

stanic, softwarové ovládání, statistické výstupy, návody aj. 

 

3.2. Další požadavky  

3.2.a) Požadavky na dílo 

Součástí dodávky bude také dodávka nového programovacího zařízení pro programování 

čipů transportních pouzder a programování identifikačních karet personálu, které bude 

připojeno k uživatelské jednotce systému. 

Součástí dodávky bude rovněž dodávka vodotěsně uzavíratelných obalů (sáčků) na 

přepravu vzorků. Sáčky musí být v provedení, minimalizujícím riziko kontaminace 

transportního pouzdra či dokonce vlastního systému PP a jeho komponentů. Obaly na vzorky 

a žádanky musí být kompatibilní s dodávanými přepravními pouzdry. 

Součástí dodávky musí být taktéž veškerá nezbytná dokumentace ke všem dodávaným nebo 

upravovaným zařízením a komponentům, tj. zejména návody k obsluze, provozní knihy, 

revizní zprávy, atesty, protokoly o měření a provozních zkouškách, servisní a záruční 
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podmínky atd. Veškerá dokumentace musí být v českém jazyce. 

Zadavatel požaduje od dodavatele zpracování provozního řádu systému PP a ve spolupráci 

s nemocničním epidemiologem ÚVN taktéž postup hygienických opatření (postupy čištění a 

desinfekce systému PP). 

Součástí dodávky bude zaškolení vybraných zaměstnanců ÚVN, a to v několika úrovních 

obsluhy (uživatelská obsluha systému, údržba a oprava zařízení, správa SW softwaru a IT 

technologií, dohledové centrum). 

Součástí dodávky bude i zpracovaná dokumentace nového skutečného stavu (projektová 

dokumentace), a to v papírové i digitální podobě (na nosiči CD). 

3.2.b) Požadavky na dodavatele 

Dodavatel se zavazuje zajistit nonstop servisní telefonní linku a e-mailovou adresu 

(Helpdesk v režimu 24 hodin/ 7 dní v týdnu), na kterých bude možné operativně řešit veškeré 

poruchy a havarijní stavy, a to po dobu minimálně 10ti let od předání díla zadavateli. 

Dodavatel se zavazuje zajistit v případě hlášení závady na systému servisní zásah do 24 

hodin. V případě, že půjde o havárii zásadního charakteru, případně bude vyřazen z provozu 

celý systém PP, zavazuje se dodavatel k zajištění servisního zásahu do 8 hodin (včetně 

svátků a víkendů). 

Servisní zásahy musí být realizovány vlastními zaměstnanci dodavatele. 

Po dobu provozu systému PP garantuje dodavatel dostupnost náhradních dílů, nezbytných 

pro běžnou údržbu systému PP, maximálně do 24 hodin. 

 

3.2.c) Zadavatel požaduje dodávku již vyzkoušeného řešení, neakceptuje dodání prototypu 

nebo dodatečný vývoj funkcionalit.  

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo snížit objem díla, případně nerealizovat část díla. 
 

 

 

 

 

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění 

 

Zadávací dokumentace spolu s krycím listem a návrhem smlouvy o dílo včetně slepého 

rozpočtu  je vyvěšena na webových stránkách nemocnice od uveřejnění na IS VZUS.   

  

Prohlídka místa plnění 12.09.2012, hod. 10:00 hod. před hlavní vchodem do ÚVN Praha. 
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Účastníci prohlídky předloží záznam o identifikaci firmy, kterou jsou pověřeni.  

 

Kontaktní osoba: Ing. Luboš Šmíd – tel. 973 202 765; 602 201 711. 

 

V rámci prohlídky místa plnění budou uchazeči seznámeni se stávajícím typem osobních 

identifikačních karet, používaných zaměstnanci ÚVN. 

 

 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám § 49 zákona  137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

na adrese: 

 

    Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 

           U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 162 00 

    K rukám Zuzany Konvalinové 

    Telefon: 973208584 

    Fax: 973208581 

   e-mail :  zuzana.konvalinova@uvn.cz 

 

 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 

6.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona 137/2006 

Sb. o VZ ve znění pozdějších předpisů splňuje uchazeč, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 

nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů kdy jde o 

přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 

osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 

členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnické osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

mailto:zuzana.konvalinova@uvn.cz
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statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 

jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takovéhoto trestního činu; jde-li o právnickou 

osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 

členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 

 jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo 

nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li 

podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 
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právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 

odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje 

se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), 

    

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1zákona 

předložením prostých kopií těchto dokladů:    

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů  -  písm. a) a b) 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení – písm. f) 

c) potvrzení příslušné správa sociálního zabezpečení – písm. h) 

d) čestného prohlášení – písm. c) až e), g), i) až k) 

 

      

6. 2. profesní předpoklady dle § 54 zákona   

 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží  

 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

Splnění tohoto požadavku prokáže dodavatel výpisem, který nesmí být ke dni podání 

nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídající příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité kvalifikace podle tohoto bodu, je 

oprávněn podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona splnění kvalifikace s chybějícím rozsahu 

prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli 

předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 

subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

 

c) zadavatel požaduje uvést od uchazeče ve své nabídce seznam všech subdodavatelů 

s uvedením identifikačních údajů na části veřejné zakázky, které nebude provádět vlastními 
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silami. 

Zadavatel požaduje tento seznam, který bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo jako 

závazný. 

 

6.3. Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své 

ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 

 
6. 4. technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona 

 K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné 

zakázky na dodávky zadavatel požaduje: 

a) seznam významných dodávek  za poslední 5 let   s uvedením jejich rozsahu a doby 

plnění, přílohou tohoto seznamu musí být  

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno 

veřejnému zadavateli, 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než 

veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li 

současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů 

spočívajících na její straně, 

 

 

Uchazeč musí doložit referenci minimálně ze tří zdravotnických zařízení za posledních 5 let, 

z toho minimálně 2 v ČR (z důvodu znalosti národních legislativních požadavků) s dodávkou 

nebo modernizací PP v obdobném rozsahu (min. 2 mil. Kč každá) 

Dále musí doložit, že alespoň v jedné z těchto referencí byly instalovány požadované 

funkcionality 

- prioritní transporty 

- zabezpečené příjmy 

- plně automatická vykládka pouzdra 

  

 

6.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

 

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace 
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Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými 

v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy od vybraných uchazečů 

požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace. 

 

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

 

Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob 

 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění 

kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 

bydliště, a to v rozsahu požadovaném v zákoně a zadavatelem. Pokud se podle právního 

řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý 

doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace 

čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v 

zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této 

skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční 

dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého 

jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to 

platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce 

dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České 

republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se 

nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce. 

 

 

7. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace 

 

a) Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených 

zákonem a touto zadávací dokumentací. 

b) Uchazeči, kteří neprokážou splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplní 

povinnost v § 58 zákona, budou ze zadávacího řízení vyloučeni (viz ustanovení § 60 zákona) 

c) Posouzení kvalifikace zadavatel provede v souladu s § 59 zákona hodnotící komise, 

ustanovená zadavatelem. 
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8. Způsob hodnocení nabídek 

 

Ekonomická výhodnost 

Celkové hodnocení nabídek 

Celkové hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá 

bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. 

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví 

pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, 

která dosáhla nejvyšší hodnoty. 

 

Hodnotící kritéria Váha   

Nabídková cena bez DPH v Kč 70 % Min. hodnota 

Cena za servisní zásah do 24 
hodin  

20 % Min. hodnota 

Záruka v měsících 10 % Max. hodnota 

 

 

9. Platební podmínky 

 
Zadavatel neposkytuje na plnění veřejné zakázky zálohu.  

 

Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 

b) číslo dokladu, 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol, 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 

f) název provedené práce nebo služby 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu; 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

i) seznam příloh, 

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis, 
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V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené 

nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 

oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 

dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad dodavateli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 

čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu dodavatelem. Počínaje dnem 

doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová 

lhůta splatnosti. Dodavatel, je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o 

smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše 

uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního 

dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

 

Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení 

daňového dokladu objednateli. 

 

Platby budou probíhat výhradně v CZK  a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

 

 

10. Obchodní podmínky a dodací podmínky 

 

 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za zhotovitele a objednatele. 

  Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením příslušné změny smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v požadovaném rozsahu, čase a 

kvalitě v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a v souladu 

se smlouvou uzavíranou na plnění této veřejné zakázky. 

 

Pojištění 

Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně 5,0 milionů Kč. Pojistná smlouva (ověřená 

kopie) je přílohou č. 3 smlouvy o dílo. 

 

Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty 

pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem. 

 

 

Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a 
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povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po 

celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny 

pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad 

o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného. 

 

Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění díla 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím objednatele nebo jeho pracovníka. 

 

V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 

stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo 

nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. 

 

11. Další podmínky 

 
Uchazeč svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí 

případného smluvního vztahu (podmínky smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.). 

 

Veškerá korespondence, tj. dodatečné informace, oznámení výběru uchazeče vč. podepsané 

smlouvy bude zveřejněna na profilu zadavatele. Zároveň budou informace všem uchazečům 

odesílány e-mailem. Požadujeme potvrzení převzetí e-mailu. 

 

 

 

12. Varianty nabídky 

 

Varianty nabídky jsou nepřípustné. 

 

 

 

13.  Požadavky na jednotné uspořádání nabídky a pokyny pro zpracování 
nabídky 

 

Nabídka bude obsahovat:  

 Obsah nabídky 

 Krycí list nabídky 

 Návrh smlouvy podepsané oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče 
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 Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace 

 Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále a jedné kopii v souladu 

s podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. Každý ze svazků 

bude čitelně označen, zda se jedná o „originál“ nabídky a nebo „kopie“. Nabídka 

bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném jazyce budou doplněny úředním 

překladem do českého jazyka) v písemné formě. Veškeré listy nabídky jak u originálu, 

tak u kopie budou zřetelně označeny číselnou řadou. 

 Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem, aby byly dobře čitelné. 

Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést 

v omyl. 

 Dodavatel vloží nabídku do obálky, kterou na uzavřené straně opatří razítkem a 

podpisem oprávněné osoby a na přední straně znatelně označí 

 

 

„ Generální oprava potrubní pošty “ 

N E O T V Í R A T 

 

Podání nabídky dle § 69 zákona                                 

 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty podle § 70 

zákona se považuje za jednu nabídku 

 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 

prokazuje kvalifikaci. 

 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, 

nebo subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím 

řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem 

vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí 

z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel 

bezodkladně písemně oznámí uchazeči.  

       

 

14. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek 

 

Lhůta pro doručení nabídek je    23.10..2012 do 9,00hod. 

Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě na podatelnu 
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Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, U vojenské 

nemocnice 1200, Praha 6. Nabídky podané elektronicky zadavatel nepřipouští. 

Úřední hodiny podatelny: PO – Čt – 8,00 – 15,00, Pá  : 8,00 – 13,00 hod. 

 

Otevírání obálek dne 23.10.2012 v 9.30 hod. v sídle zadavatele, Ústřední 

vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U vojenské 

nemocnice 1200, Praha 6, 16900, budova F 1, č. dv P 42. 

 

Otevírání obálek se mohou zúčastnit za každého uchazeče max. 2 osoby, s tím, že 

se musí jednat o osobu oprávněnou jednat jménem zájemce či za zájemce. Toto 

prokáže předložením průkazu totožnosti ve spojení s aktuálním výpisem 

z obchodního rejstříku (platí pro statutární zástupce uchazeče), příp. předložením 

průkazu totožnosti ve spojení s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a plnou 

mocí (platí pro osoby, které nejsou statutárními zástupci uchazeče). 

 

 

15. Přílohy zadávací dokumentace 

 

1. krycí list nabídky 

2. návrh smlouvy 

3. Slepý rozpočet díla 

 

 

    ….................................................... 

                                Ústřední vojenská nemocnice –  

                                Vojenská fakultní nemocnice Praha 

                   plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 

 

 

 


