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K č.j. : 4406/2015-ÚVN          
            
                                            V Praze dne: 21. 10.  2015 
                    Výtisk číslo: 1 
                    Počet listů: 19             
     
 

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ 

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

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) 

 

Název veřejné zakázky Dodávky – Spinální implantáty 

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 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
 

Kontaktní osoba pro 
zadávací dokumentaci 

JUDr. Richard Galuška – obchodní oddělení 

Telefon/ fax 973 20 85 84 
E-mail richard.galuska@uvn.cz 

 

Kategorie CPV 
Ortopedické implantáty 33183100-7 

 

Část Název části 
Předpokládaná cena 

bez DPH/Kč/rok 
Předpokládaná cena 
bez DPH/Kč/3 roky 

1 Šroub k přímé osteosyntéze dentu 37 500 112 500 

2 
Dynamická dlaha pro stabilizaci dolní krční 
páteře předním přístupem 825 000 2 475 000 

3 
Traumatologická dlaha pro stabilizaci dolní 
krční páteře předním přístupem 450 000 1 350 000 

4 Funkční náhrada krční meziobratlové ploténky 525 000 1 575 000 

5 
Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - 
PEEK verze 450 000 1 350 000 

6 
Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - 
s osteointegračním povrchem 675 000 2 025 000 

7 
Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - 
stand alone provedení 675 000 2 025 000 

8 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci 
krční páteře zadním přístupem - C-Th verze 825 000 2 475 000 

9 

Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci 
hrudní a bederní páteře zadním přístupem - 
degenerativní základní 1 125 000 3 375 000 
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10 

Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci 
hrudní a bederní páteře zadním přístupem - 
degenerativní pokročilý 1 125 000 3 375 000 

11 

Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci 
hrudní a bederní páteře zadním přístupem 
degenerativní - implantát na miniinvazivní 
přístup 900 000 2 700 000 

12 

Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci 
hrudní a bederní páteře zadním přístupem 
degenerativní - implantát na redukci 
spondylolistézy 900 000 2 700 000 

13 

Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci 
hrudní a bederní páteře zadním přístupem 
traumatologický - základní implantát 675 000 2 025 000 

14 
Fúzní systém pro stabilizaci hrudní a bederní 
páteře předním nebo předobočním přístupem 150 000 450 000 

15 

Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci 
bederní páteře zadním přístupem 
degenerativní - dynamický implantát 600 000 1 800 000 

16 
Fúzní náhrada bederní meziobratlové 
ploténky - PLIF 375 000 1 125 000 

17 

Fúzní náhrada bederní meziobratlové 
ploténky - PLIF - s osteointegračním 
povrchem 600 000 1 800 000 

18 
Fúzní náhrada bederní meziobratlové 
ploténky - TLIF - PEEK 375 000 1 125 000 

19 

Fúzní náhrada bederní meziobratlové 
ploténky - TLIF - s osteointegračním 
povrchem 637 500 1 912 500 

20 
Fúzní náhrada těla hrudního a bederního 
obratle - expandabilní 375 000 1 125 000 

21 Nefúzní bederní interspinózní implantát 450 000 1 350 000 

 
 

Část Název části Předpokládaná cena 
bez DPH/Kč/rok 

1 Šroub k přímé osteosyntéze dentu 37 500 

2 Dynamická dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním přístupem 825 000 

3 
Traumatologická dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním 
přístupem 

450 000 

4 Funkční náhrada krční meziobratlové ploténky 525 000 

5 Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - PEEK verze 450 000 

6 
Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - s osteointegračním 
povrchem 

675 000 

7 Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - stand alone provedení 675 000 

8 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci krční páteře zadním 
přístupem - C-Th verze 

825 000 
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9 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem - degenerativní základní 

1 125 000 

10 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem - degenerativní pokročilý 

1 125 000 

11 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem degenerativní - implantát na miniinvazivní přístup 

900 000 

12 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem degenerativní - implantát na redukci spondylolistézy 

900 000 

13 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem traumatologický - základní implantát 

675 000 

14 
Fúzní systém pro stabilizaci hrudní a bederní páteře předním nebo 
předobočním přístupem 

150 000 

15 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci bederní páteře zadním 
přístupem degenerativní - dynamický implantát 

600 000 

16 Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - PLIF 375 000 

17 
Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - PLIF - s 
osteointegračním povrchem 

600 000 

18 Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - TLIF - PEEK 375 000 

19 
Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - TLIF - s 
osteointegračním povrchem 

637 500 

20 Fúzní náhrada těla hrudního a bederního obratle - expandabilní 375 000 

21 Nefúzní bederní interspinózní implantát 450 000 

 

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spinálních implantátů pro Neurochirurgickou a 

neuroonkologickou kliniku 1. LF UK a ÚVN ve specifikaci a dle požadavků zadavatele 

uvedených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Součástí plnění veřejné zakázky je i 

dodávka instrumentaria včetně zajištění komplexního servisu (např. hot linky, rychlé doplnění 

sortimentu apod.). Zadavatel pronajme vítěznému uchazeči prostory k uskladnění 

zdravotnického materiálu (viz příloha č. 5 Návrh smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k 

podnikání). 

 

3. Technická specifikace předmětu 

 

3.1. Specifikace 
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Část Obecný název výrobku 
Předpokládané 
množství za rok 

1 Šroub k přímé osteosyntéze dentu 10 

2 Dynamická dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním přístupem 50 

3 
Traumatologická dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním 
přístupem 

20 

4 Funkční náhrada krční meziobratlové ploténky 10 

5 Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - PEEK verze 40 

6 
Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - s osteointegračním 
povrchem 

40 

7 Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - stand alone provedení 50 

8 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci krční páteře zadním 
přístupem - C-Th verze 15 

9 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem - degenerativní základní 40 

10 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem - degenerativní pokročilý 20 

11 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem degenerativní - implantát na miniinvazivní přístup 15 

12 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem degenerativní - implantát na redukci spondylolistézy 15 

13 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře 
zadním přístupem traumatologický - základní implantát 20 

14 
Fúzní systém pro stabilizaci hrudní a bederní páteře předním nebo 
předobočním přístupem 5 

15 
Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci bederní páteře zadním 
přístupem degenerativní - dynamický implantát 10 

16 Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - PLIF 20 

17 
Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - PLIF - s 
osteointegračním povrchem 20 

18 Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - TLIF - PEEK 20 

19 
Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - TLIF - s 
osteointegračním povrchem 20 

20 Fúzní náhrada těla hrudního a bederního obratle - expandabilní 10 

21 Nefúzní bederní interspinózní implantát 20 

 
 
Požadavky společné pro všechny části veřejné zakázky  

Obecné požadavky zadavatele 
 

 Zadavatel  uchazeče  upozorňuje,  že v rámci  každé  části  veřejné  zakázky je  

uchazeč oprávněn nabídnout vždy pouze jeden  konkrétní  výrobek   odpovídající    

požadované    technické    specifikaci (viz níže). 

 Nabízené implantáty musí mít k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek přidělený 

kód VZP a stanovenou výši úhrady. 
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 Nabídková cena nabízených implantátů nesmí překročit max. úhradu VZP 

stanovenou v platném číselníku ZUM. 

 Nabídková cena nesmí překročit Předpokládanou cenu bez DPH/rok. Tuto cenu 

uvádí zadavatel jako maximální přípustnou. 

 Základní technické specifikace a požadavky na jednotlivé části zakázky jsou uvedeny 

v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci. 

 Předmětem nabídky mohou být pouze materiály, které splňují veškeré požadavky 

uvedené v technické specifikaci. 

 Nabídka, která nebude požadavky splňovat, bude vyřazena. 

 

Uchazeč v nabídce na plnění veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, předloží 

jako přílohu charakteristiky nabízených zdravotnických prostředků a ke každému 

nabízenému zdravotnickému prostředku technickou dokumentaci (tato bude označena 

tak, aby bylo zcela jednoznačně zřejmé, ke kterému zdravotnickému prostředku se 

vztahuje). 

 
Zvláštní dodací podmínky veřejné zakázky (vztahující se ke všem částem veřejné 

zakázky): 

 Uchazeč zapůjčí instrumentárium nutné k provedení implantací bez dalších nákladů 

 Uchazeč zajistí jako součást dodávky předmětu plnění dodání kompletních 

operačních postupů - manuálů k nabízeným implantátům v českém jazyce 

 Uchazeč zajistí na vyžádání přítomnost školeného technika - konzultanta při 

implantaci dodaného předmětu plnění na vyžádání  

 Uchazeč zajistí bezplatnou a nepřetržitou možnost přímé telefonické konzultace 

klinického či technického problému 

 Uchazeč poskytne zadavateli po dobu vyhodnocování nabídek, maximálně však po 

dobu 30 kalendářních dnů, kompletní sadu implantátů a potřebných nástrojů k 

posouzení, zda byly splněny technické požadavky a k ohodnocení kvalitativních 

kritérií. V případě sterilního balení implantátu postačí 1 kompletní nesterilní vzorek 

včetně potřebné sady nástrojů 

 Uchazeč zajistí jako součást dodávky předmětu plnění dodání vhodných 

sterilizačních obalů (kontejnerů) na nesterilní části dodávky 

 
3.2. Rozdělení zakázky na části 

Zadavatel rozdělil zakázku dle § 98 zákona na 21 částí. Zadavatel připouští i dílčí plnění 

předmětu veřejné zakázky, uchazeči mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku nebo na 

její jednotlivé části nebo několik částí veřejné zakázky.  
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3.3. Zadavatel nepřipouští možnost podání variantní nabídky. V každé části může být 

nabídnut pouze jeden druh materiálu. V případě uvedení více druhů materiálu v nabídce v 

rámci jedné části si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit danou skupinu nabízených materiálů 

z hodnocení. 

 

3.4. Požadavky na jednotlivé části zakázky 

Základní technické specifikace a požadavky na jednotlivé části zakázky jsou uvedeny 

v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci. Předmětem nabídky mohou být pouze materiály, 

které splňují veškeré požadavky uvedené v technické specifikaci. Nabídka, která nebude 

požadavky splňovat, bude vyřazena.  

 
Předmětem nabídky muže být pouze materiál, který je uveden v platném číselníku VZP. 

V případě uvedení neplatného kódu VZP (ZUM) si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit danou 

skupinu nabízených materiálů z hodnocení. 

 

3.5. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na oddělení v sídle kupujícího po dobu tří 

let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledku ukončeného zadávacího řízení. 

 

3.6. Zadavatel požaduje u nabízených materiálů uvedení platného kódu (ZUM) pro vykázání 

zdravotnického materiálu plátcům zdravotní péče. Zadavatel požaduje garanci platnosti kódu 

(ZUM) a oprávněnosti dodávek pro nabízené (dodávané) materiály po celou dobu trvání 

smluvního vztahu. V případě zjištění neplatnosti kódu (ZUM) v průběhu trvání smluvního 

vztahu si zadavatel vyhrazuje právo nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele.  

Zadavatel požaduje u nabízených položek také uvedení kódu PDK, pokud je danému 

materiálu přidělen. Zadavatel požaduje uvedení standardizovaného identifikačního čárového 

kódu na jednotlivém balení i na baleních přepravních. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat 

si kontrolu technické a věcné správnosti standardizovaného identifikačního čárového kódu u 

správce tohoto kódu za účelem ověření, zda jsou použitelné k identifikaci materiálu. 

Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání seznamu v digitální podobě (formát xls, dbf, sql) 

nabízených materiálu ve struktuře: 

• Katalogové číslo 

• Název 

• Typ standardizovaného čárového identifikačního kódu 

• Standardizovaný čárový identifikační kód pro měrnou jednotku 

• Standardizovaný čárový identifikační kód pro přepravní balení 

• Platný kód ZUM 
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• Platný kód PDK (je-li přidělen) 

Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání (alespoň jednu ukázku od každého druhu) 

grafické podoby standardizovaného čárového kódu uvedeného na obalu měrné 

jednotky/přepravních balení dané výrobní rady z důvodu ověření snímatelnosti čárových 

kódu. 

 

 

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 dle § 49 zákona č. 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 JUDr. Richarda Galušky 

   Telefon: 973208584 

   Fax: 973208581 

   e-mail :  richard.galuska@uvn.cz 

 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 

6.1. Základní kvalifikační předpoklady (společné pro všechny části) dle § 53 odst. 1 

písm. a) až k) zákona 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 

mailto:richard.galuska@uvn.cz
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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 trestného 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 insolvenčního 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, 
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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) zákona 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. 1 zákona 

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 správy sociálního zabezpečení – písm. h) 

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

      

6. 2. profesní předpoklady dle § 54 zákona  (společné pro všechny části) 

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 ke dni podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. 

 

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

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující  příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, 

 

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatele, který předloží prostou kopii 
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dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušené živnostenské oprávnění či 

licenci. 

 

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

ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku (společné pro 

všechny části)  

 

Uchazeč pro prokázání své kvalifikace předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 
 
6.4. technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona (společné pro všechny části) 

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 poslední 3 roky, 

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

1. osvědčení vydané nebo podepsané 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: 

1) v posledních 3 letech realizoval dodávky nabízených páteřních implantátů odběrateli 

se Spondylochirurgickým oddělením podobného významu jako má zadavatel 

nejméně v následujícím rozsahu:  
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část 
zakázky 

počet implantací splňující 
technické požadavky 

zadavatele 

1 20 

2 100 

3 40 

4 20 

5 80 

6 40 

7 100 

8 30 

9 80 

10 40 

11 30 

12 30 

13 40 

14 10 

15 20 

16 40 

17 40 

18 40 

19 40 

20 20 

21 40 
 

 

Tuto skutečnost současně doloží osvědčením objednatele, smlouvou nebo jiným dokladem 

ve smyslu § 56 odst. 1) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2) dodá popis a obrazovou dokumentaci veškerého zboží určeného k dodání 

(prospekty), včetně kompletních operačních postupů - manuálů k nabízeným 

implantátům v českém jazyce  

3) dodá platná prohlášení o shodě nabízeného zboží, vydaná dle legislativy EU či 

národní 

 

6.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

6.5.1. Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

 

Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části 

kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, 
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je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 

subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením § 17 písm. i) zákona rozumí 

osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky. 

 

Dodavatel je povinen v takovém případě předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 

odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) 

zákona subdodavatelem, a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či 

k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 

plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 

prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. 

 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 

54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.   

 

6.5.2. 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. 

 

6.5.3. 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. 

 

6.5.4. 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 
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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. 

 

6.5.5. Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 

 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 

účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 51 odst. 5 zákona každý z 

dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 

1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona v plném 

rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni 

dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 

prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 zákona obdobně. 

 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle § 51 odst. 5 zákona společně 

několika dodavateli, jsou zadavateli dle § 51 odst. 6 zákona povinni předložit současně s 

doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen 

závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z 

jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 

nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky.  

 

 

6.5.6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

 

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle  

§ 125 a násl. zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění: 

 

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a 
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b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v 

jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají 

požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro 

plnění veřejné zakázky.  

 

Zadavatel je povinen dle § 127 odst. 4 zákona přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není 

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

 

6.5.7. Systém certifikovaných dodavatelů 

 

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů dle § 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, 

ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně 

k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu 

v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 

 

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 provede v souladu s § 59 zákona hodnotící komise, 

ustanovená zadavatelem. 

 

8. Způsob hodnocení nabídek 

 

 

Nabídka bude hodnocena po jednotlivých částech zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 

rozdělit veřejnou zakázku po jednotlivých částech mezi více uchazečů. 

 

Nabídková cena (váha 100%) 

Nabídková cena (v Kč bez DPH) 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. Předmětem hodnocení bude 
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cena uvedená uchazečem v poli „Nabídková cena v Kč bez DPH při předpokl. roční 

spotřebě“ tabulky určené pro vyplnění cenové nabídky (viz příloha č. 3 zadávací 

dokumentace). 

 

Hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. 

 

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. 
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Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena do 30 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 

překročit pouze při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu 

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

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

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

 

V případě, že dojde na trhu ke snížení cen uvedených výrobků, je uchazeč (prodávající) 

povinen provést snížení cen na srovnatelnou úroveň. 

 

Na daňovém dokladu musí být vždy u každé položky mimo obvyklých náležitostí uvedeno 

také její zařazení do třídy zdravotnických prostředků, kód VZP (ZUM) a kód PDK (je li 

přidělen). 

 

10. Obchodní podmínky a dodací podmínky 

 

 Smlouva se uzavírá na dobu tří let. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a počítá se od prvého 

dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 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 se 

smlouvou uzavíranou na plnění této veřejné zakázky. 

Zadavatel uzavře s vítězným uchazečem výběrového řízení, resp. jednotlivých částí veřejné 

zakázky smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání na dobu 3 let. Uchazeč 

(prodávající) bude dodávat zboží na oddělení kupujícího. 

Doplnění jednotlivých implantátů po jejich implantaci lékaři bude probíhat následovně: 

a) nahlášeno v pracovní dny 

- mezi 8-16h – doručeno do 18té hodiny v den nahlášení 

- mezi 16-8h – doručeno do 10té hodiny následujícího pracovního dne 

- v urgentních případech reakční doba do 1 hodiny 
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b) o víkendu 

- doplnění do 12h od nahlášení  

- v urgentních případech reakční doba do 3 hodin 

 

 Doba použitelnosti při převzetí zboží musí být minimálně 9 měsíců. V případě 

nemožnosti plnění ze strany uchazeče (prodávajícího) je tento povinen neprodleně písemně 

uvědomit zadavatele (kupujícího) o přerušení dodávek. Uchazeč je oprávněn přerušit 

dodávky pouze z objektivních důvodů nezávislých na vůli dodavatele. Zadavatel (kupující) je 

oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele za 

ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto 

smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí uchazeč (prodávající) zadavateli 

(kupujícímu) do 14 dnů od dodání náhradního plnění na základě daňového dokladu 

vystaveného zadavatelem (kupujícím). 

 

Množství předmětu plnění v jednotlivých položkách uvedené v bodě 3.1. této zadávací 

dokumentace je množství stanovené orientačně. To znamená, že zadavatel (kupující) je 

oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých 

okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného 

postihu ze strany uchazeče (dodavatele). 

 

Zadavatel v průběhu trvání kupní smlouvy umožňujeme dodávku i jiného typu materiálu, 

pokud se jedná o inovovaný produkt, který je zároveň: 

a/ shodné či vyšší kvality než dodávaný typ a svými parametry splňuje minimální požadavky 

zadavatele stanovené v této zadávací dokumentaci; a 

b/ zadavatel s dodávkou tohoto nového produktu souhlasí. 

 

11. Další podmínky 

 
Uchazeč svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí 

případného smluvního vztahu (podmínky smlouvy, podmínky smlouvy vázané na předmět 

plnění, atd.). 

12. Varianty nabídky 

 

Varianty nabídky jsou nepřípustné. 

 

13.  Požadavky na jednotné uspořádání nabídky a pokyny pro zpracování 
nabídky 
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Nabídka bude obsahovat:  

 Obsah nabídky 

 Krycí list nabídky 

 Návrh smlouvy podepsané oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče 

 Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace 

 Uchazeč v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 ZVZ je povinen učinit součástí 

nabídky tyto údaje: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 

letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 

obdobném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 

lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře v souvislosti se zadávanou 

veřejnou zakázkou dohodu zakázanou dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 

 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 

 

„ Dodávky– Spinální implantáty “ 

N E O T V Í R A T 
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Podání nabídky dle § 69 zákona                                 

 Dodavatel může podat pouze 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 17. 12. 2015 do 9,00 hod. 

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. 

 

 

Otevírání obálek dne 17. 12. 2015 v 9,30 hod. v sídle zadavatele, Ústřední 

vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U vojenské 

nemocnice 1200, Praha 6, 16902, budova F 1, č. dveří P 19. 

 

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). 
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15. Přílohy zadávací dokumentace 

 

1. Krycí list nabídky 

2. Technické specifikace a požadavky 

3. Tabulka pro zpracování cenové nabídky 

4. Návrh kupní smlouvy 

5. Návrh smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

 

 

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

                             Ústřední vojenská nemocnice –  

                            Vojenská fakultní nemocnice Praha 

 prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 


