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1. INFORMACE O VYHLAŠOVATELI
1.1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název Vyhlašovatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE
zástupce:
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA, ředitel
sídlo:
U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
IČ:
00023736
1.2
KONTAKTNÍ OSOBA VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Kontaktní osobou ve věci veřejné soutěže, na kterou je možné zejména směřovat veškeré žádosti o
dodatečné informace týkající se podmínek Vyhlašovatele nebo ji kontaktovat v jiných záležitostech je:
ve věcech smluvních:

Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA
Náměstek pro provoz a investice a vedoucí Oddělení biomedicínského
inženýrství

ve věcech technických: Ing. Václav Náprstek
vedoucí Oddělení veřejných zakázek a zástupce náměstka pro provoz a
investice
2

DOKUMENTACE VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

2.1
ÚČEL A OBSAH DOKUMENTACE VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
1. Dokumentace veřejné soutěže (dále jen „Dokumentace“), kdy tento pojem zahrnuje rovněž
všechny další informace (ať již písemné nebo poskytnuté v jakékoliv jiné formě) zpřístupněné
Zájemcům během veřejné soutěže, je určena pouze subjektům, které mají zájem účastnit se
veřejné soutěže a které zamýšlejí podat nabídku.
2. Účelem Dokumentace je stanovit závazná pravidla veřejné soutěže, seznámit Zájemce s
předmětem veřejné soutěže v rozsahu potřebném pro účast ve veřejné soutěži, zejména pak
stanovit požadavky na obsah nabídky včetně kvalifikace Zájemců a na způsob jejího předložení,
dále pak stanovit způsob jednání o smlouvě, v neposlední řadě pak poskytnout informace o
závazných podmínkách smluvního vztahu. Kromě pravidel stanovených touto Dokumentací jsou
pro Zájemce závazné rovněž jimi podané Nabídky a ujednání obsažená v závazných protokolech z
Jednání o smlouvě.
3. Zájemce je v nabídce povinen prohlásit, že podáním nabídky bezvýhradně akceptuje veškerá
pravidla a podmínky stanovené Vyhlašovatelem v Dokumentaci.
4. Pojmy uvedené velkými počátečními písmeny mají v této Dokumentaci takový význam, jaký je
definován přímo v textu Dokumentace, v bodě obsahujícím přehled definic (viz bod 14). Odkazy
na body s uvedením čísla nebo písmena odkazují na jednotlivá ustanovení této Dokumentace.
2.2
PŘÍLOHY DOKUMENTACE VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Příloha 1 Návrh smlouvy
Příloha 2 Specifikace kvality plazmy (viz. Příloha č. 2 návrhu smlouvy)
Příloha 3 Nabídka – krycí list
Příloha 4 Formuláře k prokázání kvalifikačních předpokladů:
Příloha 4.1 Formulář – Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

3.1
ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
1. ÚHKT (Vyhlašovatel) je státní příspěvková organizace poskytující lůžkovou, ambulantní a další
zdravotní péči v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
založená v souladu s právem České republiky, která získává lidskou plazmu (dále jen plazma) ve
svých zařízeních na území České republiky.
2. Účelem veřejné soutěže je nalézt nejvhodnější subjekt, který předloží nejlepší návrh na uzavření
Smlouvy o koupi a dodání plazmy (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem bude prodej plazmy ze
strany Vyhlašovatele Zájemci. Závazný návrh smlouvy specifikován v Příloze č. 1 této
Dokumentace.
3. ÚHKT prohlašuje, že veškerá plazma, kterou bude dodávat, bude vyrobena výhradně
Vyhlašovatelem v jeho prostorech nebo jeho odběrových střediscích v souladu s platnými
Zásadami a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené
humánní přípravky (Směrnice 2003/94/ES v platném znění) v zařízeních transfúzní služby.
Specifikace kvality plazmy nabízené Zhotovitelem je uvedena v Příloze č. 2. Příloha č. 2 této
zadávací dokumentace, která je rovněž přílohou č. 2 návrhu smlouvy, vychází ze stávajících
zkušeností ÚHKT a je pro Zájemce indikativní s tím, že zejména systém odběru plazmy a vydání
dokladů na straně ÚHKLT zajišťujících kvalitu plazmy může být Zájemcem v nabídce a návrhu
smlouvy upraveno tak, aby odpovídalo jeho potřebám. O těchto podmínkách je tak možno jednat
v rámci jednání o smlouvě.
4. ÚHKT výslovně upozorňuje, že předmětem dodávek není provádění šetření výsledku NAT HCV,
které si bude zajišťovat dodavatel vlastními prostředky.
5. Předpokládaný objem dodávek: ÚHKT při stanovení předpokládaného objemu dodávek vychází
z údajů za poslední rok a předpokládá, že v obdobné výši zůstane zachován objem dodávek i do
budoucna:
a. Dodávky plazmy z plné krve:
1026 l
b. Dodávky plazmy z hemaferézy (source plazma):
93 l
3.2

PŘEDMĚT SMLOUVY

3.2.1 Vymezení Předmětu Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy bude prodej a koupě plazmy v kvalitě a objemu uvedeném v příloze č. 2 této
Dokumentace Zájemcem od ÚHKT, za což se Zájemce zaváže uhradit cenu nabídnutou v této
veřejné soutěži.
3.3
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PRŮBĚH VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
1. Veřejná soutěž byla zahájena dne 4. 7. 2017, kdy bylo uveřejněno oznámení o záměru
Vyhlašovatele získat návrh na uzavření smlouvy a za tímto účelem realizovat veřejnou soutěž.
2. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací k podmínkám stanoveným v Dokumentaci je možné
doručit nejpozději do 11. 7. 2017.
3. Termín pro podání nabídek je stanoven na 14. 7. 2017 do 11:00 hodin, viz bod 7.
4. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14. 7. 2017 ve 11:15 hodin, viz bod 7.1.
5. Vyhlašovatel předpokládá, že Smlouva s vítězným Zájemcem bude uzavřena do 30. 7. 2017.
6. V této souvislosti si Vyhlašovatel vyhrazuje právo výše uvedený časový harmonogram jakkoliv
pozměnit či doplnit, a to zejména s ohledem na nepředvídatelný průběh veřejné soutěže.
7. Vyhlašovatel si současně vyhrazuje právo tyto podmínky veřejné soutěže kdykoliv změnit nebo
celou veřejnou soutěž kdykoliv zrušit.
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3.4
ORGANIZACE VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
1. Každý Zájemce připraví v souladu s požadavky Vyhlašovatele a ve lhůtě stanovené dle bodu 7
nabídku. Požadované náležitosti nabídky a způsob kontroly a posouzení nabídek jsou popsány v
bodu 6.4.
2. Pro účely nabídky budou rovněž Zájemcům zpřístupněny informace dle bodu bod 3.5, a to na
adrese: www.uhkt.cz v sekci Veřejné zakázky.
3. Vyhlašovatel posoudí nabídky způsobem stanoveným v bodu 7.2 a následně je vyhodnotí v
souladu s ustanovením bodu 8.
4. Na základě výsledků hodnocení bude vybrána vítězná nabídka, na základě které bude se
Zájemcem uzavřena Smlouva.
5. Veřejná soutěž bude skončena nabytím platnosti a účinnosti Smlouvy.
3.5
ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ
1. Zájemci se mohou seznámit s dokumenty, které mají význam ve vztahu k uzavření Smlouvy,
prostřednictvím webové stránky www.uhkt.cz v sekci Veřejné zakázky.
2. Těmito dokumenty se rozumí zejména veškerý obsah Dokumentace.
4

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1
SMLOUVA
1. Veškeré obchodní podmínky včetně platebních, sankčních, záručních a dodacích jsou uvedeny
v návrhu Smlouvy, který je přílohou č. 1 této dokumentace, a který bude sloužit k uzavření
smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být součástí nabídky dodavatele.
Tento návrh smluv musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této dokumentaci.
Vyhlašovatel nepřipouští úpravy návrhu smlouvy vyjma doplnění zažlucených částí –
identifikačních údajů dodavatele a doplnění ceny, nicméně v případě potřeby je připraven o
návrhu smlouvy se Zájemcem jednat.

5

5.1
1.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

OBECNÁ PRAVIDLA
Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení a
hodnocení nabídky Zájemce ve veřejné soutěži. Zájemce, který nesplní kvalifikační předpoklady v
požadovaném rozsahu, bude Vyhlašovatelem vyloučen z účasti ve veřejné soutěži. Při prokazování
kvalifikace je Zájemce povinen se řídit následujícími pravidly:
a. V případě, že níže není stanoveno jinak, je Zájemce povinen všechny uvedené kvalifikační
předpoklady prokázat sám jako tentýž subjekt, který podává nabídku. K prokázání nelze
použít jiného subjektu (subdodavatele) či jiný způsob společného prokázání kvalifikace.
Smlouva bude uzavřena pouze s jedním subjektem. Nabídka bude podána pouze jedním
subjektem,
b. Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy Zájemcem v
originále nebo kopii jako součást originálu nabídky. Tam, kde Vyhlašovatel požaduje čestné
prohlášení, musí být čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem Zájemce nebo
osobou k tomu výslovně zmocněnou statutárním orgánem. Pro tyto účely Vyhlašovatel
stanoví, že podpis takové osoby nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu zmocněnou
osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie plné moci součástí dokladů, kterými
je splnění kvalifikace prokazováno.
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c.

d.

e.

f.

g.

Pokud není Zájemce z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a
finančních a technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými v jednotlivých
bodech, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je Vyhlašovatel z
objektivních důvodů neodmítne.
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční Zájemce splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště. Pokud se podle tohoto právního řádu určitý doklad nevydává, je zahraniční
Zájemce 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 Zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Zájemce v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud v této Dokumentaci
není výslovně stanoveno jinak.
Dojde-li do doby rozhodnutí o vítězné nabídce k jakékoliv změně v kvalifikaci Zájemce, která
by znamenala nesplnění kvalifikace dle této Dokumentace, je Zájemce povinen nejpozději
do 7 dnů tuto skutečnost Vyhlašovateli písemně oznámit a zároveň předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. V případě, že tak Zájemce
neučiní, bude vyloučen z veřejné soutěže. Ve vztahu k vítěznému Zájemci tato podmínka
trvá do doby uzavření Smlouvy.
Vyhlašovatel může požadovat po Zájemci, aby písemně objasnil předložené informace či
doklady nebo předložil další dodatečné informace ve vztahu k prokazovaným kvalifikačním
předpokladům. Zájemce je povinen tuto povinnost splnit v přiměřené lhůtě stanovené
Vyhlašovatelem a uvést na jednotlivé požadavky Vyhlašovatele jednoznačné odpovědi.
Vyhlašovatel v Dokumentaci vymezuje některé parametry v české měně CZK (Kč).

5.2
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje Zájemce, který prokáže, že,
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
2.

3.

Je-li Zájemcem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Zájemce
právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Zájemce prokáže splnění základní způsobilosti předloženém podepsaného čestného prohlášení,
jehož vzor je uveden v příloze Dokumentace (viz Příloha 4.1).
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4.

V případě, že Zájemce disponuje výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn prokázat
všechny výše uvedené základní kvalifikační předpoklady jeho předložením.

5.3
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
1. K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží Zájemce následující doklady:
a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm Zájemce zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 kalendářních dnů;
b. doklady o oprávnění k podnikání, které jsou nezbytné pro zajištění účelu Veřejné soutěže
stanoveného v této Dokumentaci a nabídce Zájemce, zejména doklady prokazující příslušná
živnostenská oprávnění.
2. V případě, že Zájemce disponuje výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (viz rovněž
výše), je oprávněn prokázat kvalifikační předpoklad dle bodu 5.2(4.) jeho předložením.
6

NABÍDKA

6.1
KONTAKTNÍ OSOBA ZÁJEMCE
Zájemce jmenuje v souvislosti s jeho účastí ve veřejné soutěži v nabídce kontaktní osobu včetně adresy
pro doručování dokumentů v listinné či elektronické podobě, která bude odpovídat za veškerou
komunikaci v rámci veřejné soutěže a jíž mohou být adresována zejména jakákoliv sdělení, žádosti,
výzvy či odpovědi na dotazy (krycí list nabídky).
6.2
LHŮTA VÁZANOSTI NABÍDKAMI A PROHLÁŠENÍ ZÁJEMCE
V souvislosti s veřejnou soutěží Vyhlašovatel stanovuje Lhůtu vázanosti nabídkou do 60 dnů ode dne
termínu pro podání nabídek. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení Lhůty pro podání nabídek.
Zájemci jsou povinni v nabídce učinit prohlášení o tom, že jsou nabídkou po dobu této lhůty vázáni;
toto prohlášení je součástí vzoru krycího listu. Toto prohlášení bude obsahovat rovněž prohlášení
Zájemce o akceptaci všech podmínek vymezených v rámci této Dokumentace a dalších skutečností
uvedených v příloze.

6.3
1.

FORMÁLNÍ ÚPRAVA, STRUKTURA A OBSAH NABÍDKY
Vyhlašovatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a
obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení a
minimalizovat pravděpodobnost chybného vyloučení Zájemce.
a. Nabídka bude zpracována ve 2 tištěných výtiscích v písemné formě v českém jazyce, přičemž
jeden výtisk bude tvořit tzv. „Originál“ nabídky a zbývající výtisk pak „Kopie č. 1“. Doklady
předkládané v nabídce musí být ve výtisku Originál doloženy v originálu nebo kopii. Všechny
výtisky musí být zcela shodné, tj. výtisk Kopie č. 1 musí být úplnou a věrnou kopií Originálu.
Výjimku samozřejmě tvoří úvodní list každého výtisku nebo případné ruční číslování listů,
které může být na Kopiích originálně.
b. Vyhlašovatel požaduje, aby jednotlivé části nabídky, resp. její přílohy (v každém výtisku) byly
odděleny samostatnými listy (tzv. oddělovači), které umožní jednoduchou orientaci mezi
jednotlivými částmi výtisků. Oddělovače budou po pravé straně částečně přesahovat listy a
budou označeny čísly dle bodů obsahu nabídky přizpůsobené dle potřeb Zájemce.
c. Všechny listy Originálu nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány nepřerušenou
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně tzv. „OBSAHU“ (např. ručně psané).
Pro účely tohoto číslování se nepočítá úvodní list nabídky ani listy oddělovačů. Vkládá-li
Zájemce do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy
očíslovány vlastní číselnou řadou, Zájemce zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany
znovu, v rámci nepřerušené číselné řady.
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d.
e.

f.

g.

h.

i.

Úvodní list každého výtisku bude zpracován v souladu se vzorem, který je přílohou
Dokumentace.
Prvním číslovaným listem bude obsah nabídky, který bude zpracován v souladu se vzorem,
který je uveden v příloze k Dokumentaci. Ostatní listy a pořadí kapitol vyplývají z formuláře
obsahu nabídky.
Pokud některé vyžadované dokumenty, či dokumenty předkládané nad rámec požadavků
Vyhlašovatele není možné zahrnout pod žádnou z kategorií uvedenou v obsahu nabídky,
budou předloženy v části označené jako další dokumenty.
Jednotlivé výtisky nabídky (a každý svazek, je-li výtisk tvořen více svazky) musí být
dostatečným způsobem zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy takovými
bezpečnostními a jedinečnými prvky, které vyloučí možnost neoprávněného nahrazení listů.
Vyhlašovatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků provázání šňůrkou, jejíž
konec po převázání bude přelepen nálepkou, opatřen razítkem Zájemce a podpisem
statutárního orgánu.
Zájemce spolu s tištěnými doklady předloží úplnou elektronickou verzi na fyzickém nosiči dat
neumožňujícím přepsání (např. CD-R, DVD-R), a to elektronickou verzi úplného výtisku
Originálu ve formátu PDF (pro tyto účely Vyhlašovatel požaduje, aby byla elektronická verze
nabídky v PDF rozdělena do několika samostatných a zřetelně označených souborů dle
jednotlivých kapitol nabídky, které plynou z jejího obsahu), Dále bude nosič obsahovat návrh
Smlouvy a Komentovaný návrh Smlouvy v souladu s požadavky stanovenými v bodu 4.1.
Nosič bude označen identifikačními údaji Zájemce a názvem veřejné soutěže.
Výtisky nabídky spolu s nosičem dat dle předchozího bodu budou podány v jedné,
neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce, či jiném obalu označeném na přední
straně následovně: v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa Zájemce, na
kterou je možné v případě opožděného podání nabídky zaslat oznámení o tom, že nabídka
nebyla přijata z důvodu opožděného podání, uprostřed bude nápis „NABÍDKA – Dodávky
plazmy“ a „NEOTEVÍRAT“. Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem Zájemce,
případně podpisem statutárního orgánu Zájemce.

7 PODÁNÍ NABÍDEK
Obálky s nabídkami budou přijímány ve Lhůtě pro podání nabídek, tj. do 14. 7. 2017 do 11:00 hodin v
místě pro podání nabídek. V této souvislosti Vyhlašovatel upozorňuje, že ve Lhůtě pro podání nabídek
musí být nabídky doručeny do místa pro podání nabídek, nestačí tedy podat nabídku na poštu.
Místo pro podávání nabídek je následující:
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE
U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
Zájemci mohou nabídku na výše uvedenou adresu zaslat nebo ji podat osobně na podatelně ÚHKT
v úředních hodinách, a to v pracovních dnech od 7:00 do 11:00 hodin a od 12:30 do 14:00 hodin hodin
a v poslední den Lhůty pro podání nabídek od 9 :00 do 11:00 hodin.
7.1
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
1. Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 14. 7. 2017 v 11:15 hodin, na adrese sídla
ÚHKT, v budově C, zasedací místnost C231.
2. Otevírání obálek se mohou zúčastnit Zájemci, jejichž nabídky byly doručeny ve Lhůtě pro podání
nabídek, a to za každého Zájemce maximálně dvě osoby k tomu oprávněné nebo pověřené na
základě plné moci.
3. Obálky budou otevřeny podle pořadového čísla doručení a zkontrolovány, zda je nabídka
zpracována v požadovaném jazyku, návrh Smlouvy a prohlášení o vázanosti nabídkou jsou
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4.

podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za Zájemce a obsahuje všechny součásti
požadované Vyhlašovatelem v této Dokumentaci.
Přítomným Zájemcům budou po provedení této kontroly sděleny identifikační údaje Zájemce (tj.
obchodní firma, IČ a sídlo) a informace o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle předchozího
odstavce.

7.2
POSOUZENÍ KVALIFIKACE A OSTATNÍCH PODMÍNEK VYHLAŠOVATELE
1. Včas a řádně doručené nabídky budou posouzeny, zda splňují kvalifikaci a ostatní požadavky
stanovené touto Dokumentací.
2. Nabídka, která nesplňuje požadavky stanovené Vyhlašovatelem v této Dokumentaci, bude
vyloučena z veřejné soutěže a Zájemci, který takovou nabídku podal, bude zasláno oznámení
shrnující nedostatky nabídky, pro které byla vyloučena.
3. V případě, že nedostatky nebudou tak závažného charakteru, pro který je nutné nabídku ihned
vyloučit, bude Zájemce vyzván k vysvětlení nejasných informací uvedených v nabídce, či k jejímu
upřesnění či doplnění.
4. Nabídky, které nebyly vyřazeny a vyloučeny v průběhu tohoto posouzení, budou dále hodnoceny,
a to v souladu se způsobem stanoveným níže v bodě 8.
7.3
VYSVĚTLENÍ NABÍDKY
1. Aniž by tím byla jakkoli dotčena práva Vyhlašovatele uvedená v jiných ustanoveních této
Dokumentace, Zájemce je povinen na výzvu vysvětlit jakoukoliv záležitost uvedenou nebo
obsaženou v nabídce. Zejména je povinen na vyžádání doložit dodatečné informace nebo
dokumenty, jejichž cílem je podanou nabídku objasnit, upřesnit, vysvětlit či doplnit. Za tímto účelem
je povinen se na výzvu rovněž dostavit na ústní jednání.
2. Zájemce je povinen odpovědět nebo se dostavit na jednání ve stanoveném termínu, přičemž
odpověď musí být ve stanoveném termínu doručena, nestačí ji pouze podat na poštu. Zájemce je
rovněž povinen se na výzvu dostavit k osobní prezentaci svojí nabídky. Zájemci bude v takovém
případě zaslána pozvánka k prezentaci nabídky, a to alespoň tři dny před konáním této prezentace.
8 HODNOCENÍ NABÍDEK
Tento oddíl vysvětluje metodiku, která bude použita při hodnocení předložených nabídek Zájemců,
kteří splnili kvalifikaci a jejichž nabídky splnily další požadavky Vyhlašovatele stanovené v této
Dokumentaci (posouzení nabídek). Všechny nabídky, které plně splňují podmínky, budou následně
vyhodnoceny a bude určeno jejich pořadí podle hodnotících kritérií stanovených v bodu 8.2.

8.1

HODNOTÍCÍ KOMISE

Pro účely hodnocení nabídek Vyhlašovatel ustanoví hodnotící komisi.

8.2

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Vyhlašovatel všechny nabídky posoudí a vyhodnotí podle následujících dílčích hodnotících kritérií:
Č.
Název dílčího kritéria
Váha dílčího kritéria
1
Výše nabízené ceny z plné krve za 1 litr
90 %
2
Výše nabízené ceny z hemaferézy (source plazma) za 1 litr
10 %
8.2.1 Výše nabízené úplaty dle Smlouvy
Zájemce v rámci nabídky předloží návrh Smlouvy, a Krycí list, ve kterém specifikuje výši úplaty, kterou
bude hradit Vyhlašovateli dle Smlouvy. U dílčího hodnotícího kritéria č. 1 i č. 2, pro které má
nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, vznikne bodová hodnota násobkem 100 a poměru
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hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Takto vzniklá bodová hodnota bude hodnotící
komisí vynásobena váhou 50 %.
8.3
ZPŮSOB PŘIDĚLOVÁNÍ BODŮ
Bodové hodnocení v rámci dílčích kritérií se stanoví v rámci bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů,
a to tak, že Zájemce s nejlepším naplněním předpokladů pro hodnocení získá 100 bodů. Bodové
hodnocení ostatních Zájemců se stanoví níže popsanými způsoby.
8.4
VÝBĚR VÍTĚZNÉ NABÍDKY
Na základě výsledků provedeného hodnocení Vyhlašovatel rozhodne o vítězné nabídce. Vyhlašovatel
vyrozumí všechny Zájemce, jejichž nabídka byla hodnocena, o pořadí hodnocených nabídek a zároveň
vyzve Zájemce, který podal vítěznou nabídku, k Jednání o smlouvě.

9 JEDNÁNÍ O SMLOUVĚ
1.

2.

3.

4.

Cílem Jednání o smlouvě je projednat případná vysvětlení Zájemce uvedená v návrhu Smlouvy
k jejím jednotlivým ustanovením. Z Jednání o smlouvě bude pořízen závazný protokol zohledňující
výsledek jednání. Na základě tohoto protokolu/těchto protokolů bude Smlouva upravena. Po
ukončení Jednání o smlouvě bude Zájemce vyzván k uzavření Smlouvy ve znění dle závazných
protokolů.
V této souvislosti Vyhlašovatel upozorňuje, že není povinen přistoupit na žádnou změnu
navrženou Zájemcem a Zájemce je na základě výzvy Vyhlašovatele k uzavření Smlouvy povinen
uzavřít Smlouvu ve znění, které vyplývá z podmínek stanovených v této Dokumentaci.
V případě, že vítězný Zájemce odmítne uzavřít Smlouvu v požadovaném či dojednaném znění nebo
k jejímu uzavření neposkytne dostatečnou součinnost, je Vyhlašovatel oprávněn vyzvat k jednání
o smlouvě Zájemce, který se umístil jako další v pořadí.
Vyhlašovatel výslovně upozorňuje, že není schopen zejména v příloze č. 2 návrhu smlouvy vymezit
veškeré doklady, které může zájemce požadovat po Vyhlašovateli pro splnění všech podmínek
dodání plazmy. Proto je Vyhlašovatel připraven o těchto náležitostech jednat a případně je ke
smlouvě na návrh zájemce po vlastním zvážení přiřadit.

10 DOTAZY ZÁJEMCŮ A PROHLÍDKA PŘEDMĚTU NÁJMU
10.1 DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VYHLAŠOVATELE (DOTAZY)
1. Za účelem zajištění transparentnosti veřejné soutěže stanoví Vyhlašovatel následující pravidla pro
podávání dotazů týkajících se veřejné soutěže a odpovídání na tyto dotazy. Zájemce je oprávněn
žádat o dodatečné informace k Dokumentaci v průběhu Lhůty pro podání nabídek, nejpozději však
do 11. 7. 2017 včetně. Dotazy mohou být zasílány elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu
zakazky@uhkt.cz. Dodatečné informace budou poskytnuty vždy všem subjektům, které si vyzvedly
Dokumentaci, a to e-mailem na adresu, kterou při vyzvednutí této Dokumentace uvedli jako
kontaktní.
2.

Vyhlašovatel na tomto místě opět upozorňuje, že Zájemci mají možnost se již v této fázi veřejné
soutěže vyjadřovat k nejasnostem či úskalím Smlouvy obsažené jako součást této Dokumentace,
přičemž Vyhlašovatel se k těmto připomínkám vždy vyjádří a zároveň zváží úpravu Smlouvy ještě
před podáním nabídek.
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11 PRÁVA A VÝHRADY VYHLAŠOVATELE
1. Vyhlašovatel si tímto vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celé veřejné soutěže a
stanoví následující výhrady:
a. právo podanou nabídku Zájemci nevracet;
b. právo nevybrat žádnou nabídku a právo veřejnou soutěž kdykoliv zrušit, a to bez udání
důvodu a až do doby uzavření smlouvy s vítězným Zájemcem;
c. právo opravit zjevné chyby nebo opomenutí v této Dokumentaci či některá ustanovení či
podmínky Dokumentace pozměnit (o takové změně budou vždy informováni všichni
Zájemci, kteří si vyzvedli Dokumentaci);
d. jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným uzavřením Smlouvy, jsou výlučně
záležitostí obchodního úsudku Zájemců. Zájemci nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů
spojených s jejich účastí v tomto veřejné soutěž, včetně přípravy a podání nabídky a dalších
žádostí, návrhů apod. Vyhlašovatel ani nebude v souvislosti s výběrovým řízením
poskytovat žádné jiné platby Zájemcům spojené s jejich účastí ve veřejné soutěži;
e. tato Dokumentace nesmí být považována za investiční doporučení učiněné Vyhlašovatelem
pro jakéhokoli Zájemce či jinou osobu, která má zájem uzavřít Smlouvu. Každý Zájemce či
jiná osoba, jíž byla Dokumentace zpřístupněna, si musí provést své vlastní nezávislé
zhodnocení;
f. tato Dokumentace je zpřístupněna Zájemcům s výhradou, že bude použita pouze v
souvislosti s přípravou, předložením, posouzením a hodnocením nabídek;
g. v případě, že Smlouva nebude uzavřena se Zájemcem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
vítězná, vyhrazuje si Vyhlašovatel právo uzavřít smlouvu se Zájemcem, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako druhá v pořadí; podobně může Vyhlašovatel postupovat v případě, že
Smlouva nebyla uzavřena ani s tímto Zájemcem;
h. Vyhlašovatel nepřipouští podání nabídky několika Zájemci společně, či několika Zájemci
společně na různé části Předmětu návrhu a nájmu ani nepřipouští podání nabídky jedním
subjektem na část Předmětu návrhu a nájmu;
i. Vyhlašovatel nepřipouští varianty nabídek - jestliže Zájemce předloží více variant nabídky,
bude to mít za následek vyloučení nabídky z účasti ve veřejné soutěži;
j. V případě, že Smlouva bude uzavřena, ale nenabude platnosti a účinnosti, vyhrazuje si
Vyhlašovatel právo veřejná soutěž zrušit, a to bez ohledu na ustanovení bodu b) výše.
12 OSTATNÍ
Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi Zájemcem a Vyhlašovatelem
týkající se záležitostí souvisejících s tímto výběrovým řízením. Vyhlašovatel nebude zajišťovat ve
prospěch Zájemců žádné překladatelské služby. Vyhlašovatel tímto připouští, aby Zájemci, kteří mají
sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.
13 PŘEHLED DEFINIC
POJEM
DEFINICE
Den zahájení veřejné soutěže Den uveřejnění oznámení Vyhlašovatele o záměru uzavřít Smlouvu a
za tímto účelem realizovat veřejnou soutěž, tj. 4. 7. 2017.
Dokumentace veřejné soutěže/Dokumentace
Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek Vyhlašovatele
vymezující podrobně předmět veřejné soutěže v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky.
Smlouva
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Kvalifikační předpoklady
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta vázanosti nabídkou

Nabídka

Podmínky Vyhlašovatele

Vyhlašovatel
Zájemce

Návrh smlouvy dle přílohy č. 1 této Dokumentace
Požadavky Vyhlašovatele na kvalifikaci Zájemců, jejichž splnění je
předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek.
Lhůta ode Dne zahájení veřejné soutěže do 14. 7. 2017 do 11:00
hodin (viz bod 7).
Lhůta, po kterou je Zájemce vázán nabídkou, kterou podal a je na
výzvu Vyhlašovatele povinen uzavřít Smlouvu, je stanovena do 30. 9.
2017.
Dokument vypracovaný Zájemcem v souladu s touto Dokumentací,
který Zájemce předkládá Vyhlašovateli za účelem získání možnosti
uzavřít Smlouvu.
Veškeré požadavky Vyhlašovatele uvedené v oznámení o zahájení
veřejné soutěže, v Dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících
vymezení předmětu návrhu a nájmu.
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE
Subjekt, který má zájem se účastnit veřejné soutěže za účelem podání
nabídky a následným uzavřením Smlouvy a zároveň subjekt, který
podal nabídku.
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