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K čj : 410-2/2013/DP - ÚVN       V Praze dne:13.3.2013
       
                      Výtisk číslo: 1 
                      Počet listů:  12 
                  
 

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ 

pro zjednodušené podlimitní řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Název veřejné zakázky Koagulační analyzátor pro hematologickou laboratoř 

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 
analyzátory 38434000-6 

  
  

 

Předpokládaná cena bez DPH /Kč 1 570 000,- Kč   

 

 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky  

 
Požadujeme nový koagulační analyzátor pro hematologickou laboratoř Ústřední vojenské 

nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. 

 

3. Technická specifikace předmětu 

 

o Plně automatický hemokoagulační analyzátor, pro koagulační, chromogenní a 

imunoturbidimetrická měření  

o Výkon minimálně 200 testů/hod   

o Možnost provádět současně automatické kalibrace několika metod najednou 

spolu s měřením pacientských vzorků  
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o Vhodný pro nepřetržitý rutinní i statimový provoz 

o Kontinuální vkládání vzorků, reagencií a reakčních kyvet  

o Statimový mód přednostního vložení vzorku,  

o Načítání čárových kódů vzorků i reagencií, ale i možnost jejich manuálního 

vložení. 

o Snadné vyhodnocení kontroly kvality s grafickým znázorněním kontrolních 

měření a propočtů SD, CV 

o K dispozici individuální graf reakčního mechanismu koagulačního měření 

každého vzorku 

o Automatické ředění vzorků  

o Imunoturbidimetrické měření v IR oblasti vlnových délek 

o Minimální kapacita uložení 15 reagenčních sad na palubě s chlazeným 

karuselem 

o Automatický podavač vzorků s kapacitou minimálně 50 vzorků. 

o Analýza možná jak z primární standardizované otevřené zkumavky, tak z 

otevřené mikrozkumavky.  

o Uživatelsky přátelský systém obsluhy a údržby 

o Automatické zálohování primárních dat měření 

o Obousměrná komunikace s LIS, uchazeč na vlastní náklady zajistí připojení 

analyzátoru na LIS Infolab 

o Minimální požadavky na uživatelskou údržbu 

o Nepřetržitý servis do 24 hodin  

o Otevřený systém 

 

Dále požadujeme: 

Servisní podmínky: 

- záruční doba min 24 měsíců ode dne instalace 

- doba nástupu servisního technika na opravu v případě záručního servisu a odstranění 

závady bez použití náhradních dílů do 48 hodin, při použití náhradních dílů do 72 hodin od 

nahlášení závady 

- zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy 

- dodat ceník servisních zásahů včetně ceny výjezdu technika 

- v záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených 

výkonů, včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu 

- společně se zbožím dodat návod k použití v českém jazyce a prohlášení o shodě v listinné i 

elektronické podobě 
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- provedení zaškolení obsluhy a učinit o něm zápis, včetně oprávnění vyškolených 

pracovníků školit další zaměstnance ÚVN 

- garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení 

- splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou (zákon 123/2000, 

nařízení vlády č.336/2004, evropské směrnice 93/42/EEC atd.) 

 

 

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

 

Zadávací dokumentace spolu s krycím listem, bude vyvěšena na webových stránkách 

nemocnice a od uveřejnění na ISVZUS. 

 

 

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 

mailto:zuzana.konvalinova@uvn.cz
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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 

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, 



 5 

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 

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, 

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 (prostou kopií) výpisu z obchodního rejstříku či 

jiné obdobné evidence, který nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek 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 
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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. 

 

 
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 významnou dodávku se považuje dodávka obdobného 

charakteru s předmětem této zakázky) poskytnutých dodavatelem za posledních 3 roky, 

s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému 

zadavateli, nebo, 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouvu 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, 

 

Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud předloží: 

1) seznam minimálně 3 významných odběratelů dodavatele za poslední 3 roky s pozitivní 

referencí. Minimální objem dodávek musí být alespoň u jedné z nich v objemu 1,0 mil Kč bez 

DPH. Tuto skutečnost současně doloží osvědčením objednatele ve smyslu § 56 odst. 1) 

písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

2) popis a obrazovou dokumentaci veškerého zboží určeného k dodání (prospekty) 

 

3) platná prohlášení o shodě nabízeného zboží, vydaná dle legislativy EU či národní 
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6.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

 

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

 

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 a osvědčení o vzdělání v latinském 

jazyce. 

 

 

7. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace 

 

a) Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených 

zákonem a touto zadávací dokumentací. 
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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. 

 

 

8. Způsob hodnocení nabídek 

 

1. Nabídková cena (váha 80%)  

Nabídková cena bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy 

hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 

nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  

 

2. Cena za reagencie (váha 20%) 

Uchazeč předloží nabídkovou cenu reagencí na dodaný analyzátor za 1 rok (bez DPH a 

s DPH) při tomto spektru a objemu hemokoagulačních testů, včetně nákladů na kalibrace a 

kontrolní materiály: 

 

APTT 24000 / 1 rok 

PT 29000 / 1 rok 

Fibrinogen 2000 / 1 rok 

AT III 1400 / 1 rok 

F VIII 400 / 1 rok 

anti - Xa 800 / 1 rok 

D-Dimery 1400 / 1 rok 
 
Cena za reagencie bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy 

hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 

nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  

 

 

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. 
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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, 

 

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 60 kalendářních dnů ode dne doručení 

daňového dokladu objednateli. 

 

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

 

Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná, kterou lze 
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překročit pouze při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu 

koruny vůči euru nebo dolaru o více než 20%. Změna ceny musí projednána s odběratelem 

minimálně s měsíčním předstihem. V případě změn celních či daňových sazeb může být 

cena navýšena, a to pouze ve výši shodné s touto změnou.  

 

 

10. Obchodní podmínky a dodací podmínky 

 

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

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a dodavatele. 

 Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením příslušné změny smlouvy. 

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

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

s nabídkou uchazeče a se smlouvou uzavíranou na plnění této veřejné zakázky. 

 

 

11. Další podmínky 

 
Uchazeč svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí 

případného smluvního vztahu (podmínky smlouvy, podmínky servisní smlouvy vážící se na 

předmět plnění, atd.). 

 

 

 

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 

 Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace 
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 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 

 

„Koagulační analyzátor pro hematologickou laboratoř“ 

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 2.4.2013 do 9,00hod. 

Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě na podatelnu 

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. 
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Otevírání obálek dne 2.4.2013 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 kupní smlouvy 

 

 

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

                                Ústřední vojenská nemocnice –  

                                Vojenská fakultní nemocnice Praha 

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

 

 

 

 


