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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 - kardiostimulátorů a stimulačních elektrod“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADAVATEL:  

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, příspěvková 

organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR se sídlem: U Vojenské nemocnice 

1200, 169  02 Praha 6. 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle §1 

1) Popis potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky 
naplněny 

Dodávky jsou potřebné k zajištění vhodné léčby pacientů 
Kardiologického oddělení. Zadavatel předpokládá možnost 
snížení nákladů. 

2) Popis předmětu veřejné zakázky  Zajištění dodávek zdravotnického materiálu - kardiostimulátorů 
a stimulačních elektrod - potřebného k léčbě pacientů 
Antiarytmické jednotky Interní kliniky ÚVN a zároveň snížení 
nákladů na tento materiál. 

3) Popis vzájemného vztahu mezi 
realizovanou veřejnou zakázkou a 
plánovaným cílem. 

Zabezpečení kardiologického oddělení kvalitními dodávkami 
pro pacienty včetně snížení nákladů na vysoutěžený materiál. 

4) Předpokládaný termín splnění 
veřejné zakázky 

Splnění veřejné zakázky předpokládáme v roce 2013. 

                             Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle §2 

a) Změny v popisu potřeb, které 
mají být splněním veřejné zakázky 
naplněny 

žádné změny 
 

b) Změny v popisu předmětu 
veřejné zakázky  
 

žádné změny 

c) Změny vzájemného vztahu 
předmětu veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele 

žádné změny 

d) Změny v předpokládaném 
termínu splnění veřejné zakázky 
oproti skutečnostem uvedených  
podle §1. 

V případě, že v předpokládaném termínu nedojde ke splnění 
veřejné zakázky, předpokládají se větší finanční prostředky. 

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek.  

Rizikem je dodávka nekvalitního materiálu určeného pro léčbu 
pacientů. 

Veřejný zadavatel může vymezit 
alternativy naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy 
veřejné zakázky. 

Zakázka bude rozdělena  tak, aby se mohlo zúčastnit více 
uchazečů a tím je zakázka transparentní a nediskriminační. 

Veřejný zadavatel může vymezit do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle. 

Plánovaným cílem je zajištění kvalitních dodávek 
zdravotnického materiálu k léčbě pacientů. Zároveň 
předpokládáme finanční úspory. 
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Další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky. 
(nepovinný údaj) 
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Odůvodnění  požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
dodávky podle §3 odst.1 

Veřejný zadavatel odůvodní 
přiměřenost požadavku na 
technické kvalifikační předpoklady 
ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a k rizikům souvisejícím 
s plněním veřejné zakázky 

V případě nedodání kvalitních dodávek SZM hrozí ohrožení 
pacientů. 

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. Požadavky seznamu významných dodávek budou 
v souladu s § 56 odst. 1 písm. a zákona o veřejných zakázkách 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
techniků či technických útvarů.  
 

Nepožadujeme. 

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. 
  

Nepožadujeme 

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. 
 

Vzorky mohou být požadovány k praktickému posouzení 
kvalitativních vlastností v zájmu ochrany zdraví pacientů 
Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice 
Praha. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení dokladu 
prokazujícího shodu 
požadovaného výrobku vydaného 
příslušným orgánem. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na služby podle §3 odst.2 

Veřejný zadavatel odůvodní 
přiměřenost požadavku na 
technické kvalifikační předpoklady 
ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a k rizikům souvisejícím 
s plněním veřejné zakázky 

 

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. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle §3 odst.3 

Veřejný zadavatel odůvodní 
přiměřenost požadavku na 
technické kvalifikační předpoklady 
ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a k rizikům souvisejícím 
s plněním veřejné zakázky 

 

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. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na 
služby podle §4 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící splatnost faktur 
než 30 dnů 
 

Splatnost faktur je stanovena dle zvyklostí a s ohledem na dobu 
proplacení faktur v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské 
fakultní nemocnici Praha. Doba splatnosti je stanovena na 90 
kalendářních dnů 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 
osobám ve výši přesahující 
dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky 
 

Důvodem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě, je nezbytně nutná  k ochraně pacientů.  

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek 
bankovní záruky vyšší než je 5% 
ceny veřejné zakázky 
 

Ne 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící záruční lhůtu 
delší než 24 měsíců 
 

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 vyšší než 
0,2% z předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky za každý den 
prodlení. 
 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu 
za prodlení zadavatele s úhradou 
faktur vyšší než 0,05% z dlužné 
částky za každý den prodlení. 
 

 

Odůvodnění vymezení dalších 
obchodních podmínek dle §5 
odst.2. Veřejný zadavatel 
odůvodnění vymezení obchodních 
podmínek veřejné zakázky na 
dodávky a  veřejné zakázky na 
služby ve vztahu ke svým 
potřebám a k rizikům souvisejícím 
s plněním veřejné zakázky. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle §5 vyhlášky 
 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

 V souladu s legislativou a v zájmu zamezení ohrožení zdraví 
pacientů  
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle §6 vyhlášky 
 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Ekonomická výhodnost nabídky 
 

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách 137/2006 ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace dle 
novelizace platné legislativy. 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle §7 vyhlášky 
 

Hodnota Odůvodnění 

 
 
  40 000 000,- bez DPH / 2 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. Skutečná 
hodnota zakázky může být odlišná v závislosti na počtu výkonů 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


