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1. Preambule

Zadávací dokumentace byla vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů. Práva,
povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Pojmy používané v této zadávací dokumentaci
mají význam definovaný příslušnými ustanoveními zákona, zejména ustanovením ~ 28 zákona.
Informace a údaje uvedené v jednotlivÝch částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této
zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V případě rozporů mezi zadávací dokumentací a jejími přílohami jsou rozhodující údaje
uvedené v zadávací dokumentaci, To platí rovněž v případě rozdílů v definici či ve významu
pojmů používaných v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do
Věstníku veřejvých zakázek dle zákona pod evidenčním číslem zakázky Z201 9-042197.
Zadávací řízení bylo zároveň uveřejněno na profilu zadavatele.

Odkazy na obchodní názvy uvedené v zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace obsahuje v příloze č. 4 odkazy na obchodní názvy inkubátorů, resp.
obchodní firmy dodavatelů dodávající inkubátory, které jsou ve vlastnictví zadavatele a které
zadavatel jako zdravotnické zařízení v současné době využívá. Zadavatel požaduje, aby dodané
technické vybavení, zejména zásuvky a transportní technika, byly s těmito inkubátory
kompatibilní. Zadavatel umožní i jiné technické řešení, pokud mu bude prokázáno, že je
rovnocenné.
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Zadavatel v souladu s ~ 33 ZZVZ vedl předběžnou tržní konzultaci s cílem připravit
zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích.

Poskytnutí informací v souladu s ~ 36 odst. 4 ZZVZ

DŮVOD VYUŽITÍ PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

Zadavatel potřeboval před zahájením vlastního opakovaného zadávacího řízení Ověřit vhodný
způsob specifikace a definování zadávacích podmínek, aby nejlépe odpovídaly potřebám
zadavatele a současně možnostem trhu či případných specifických podmínek plnění z pohledu
dodavatelů, a to transparentním způsobem.

Vymezení předmětu předběžné tržní konzultace:
o získání odpovědí na otázky od více dodavatelů, které zadavatel může porovnat a dále

zkoumat;
• získání výsledků průzkumu již před zahájením zadávacího řízení;
• průkaznost „péče řádného hospodáře“ při vynakládání veřejných prostředků;
‘ účinný způsob dosažení základního cíle — „value for money“;
• omezení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a případných námitek díky zpětné

vazbě od samotných dodavatelů;

ÚČASTNÍCI PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE A FORMA JEJICH OSLOVENÍ

Za Centrálního zadavatele za Nemoaiici Středočeského kraje a.s., se sídlem Zborovská 81/11,
150 00 Praha - Smíchov se předběžné tržní konzultace zúčastnili: Ing. Jiří Havel a Bc. Jaroslav
Vebr.

Předběžná tržní konzultace byla otevřená širšímu okruhu dodavatelů.

Předběžná tržní konzultace byla vedena korespondenčně a uskutečnila se vyplněním
dotazníku. Zadavatel písemnou formou vyzval k účasti na předběžné tržní konzultaci
dodavatele, u nIchž má najisto postaveno, že se jedná o dodavatele, kteří se předmětným
druhem dodávek zabývají s položením dotazu:

1. Jaká je aktuálně reálná doba pro dodání 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2
pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR)

2. Je reálné plnit předmět veřejné zakázky jedním dodavatelem v této lhůtě
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3. Jaké jsou kapacitní možnosti realizace dodávky 15 ks vozü s nástavbou v jednom
dodacím termínu, lze to považovat za problematický požadavek?

4. Jaký je procentuální nárůst ceny při požadavku L2H2 a výkonu motoru 85 kw oproti
standardní sanitce A2 s výkonem motoru 70 kw

Zadavatel současně uveřejnil výzvu k účasti v předběžné tržní konzultaci profilu zadavatele
https://www.tei.~dcrarena.cz/profilv!NEMSK.

Průběh a výstup předběžné tržní konzultace byl dokumentován v souladu s ustanovením ~ 211
ZZVZ písemným záznamem, který tvoří Přílohu č. 9 této zadávací dokumentace.

2. Identifikační údaje zadavatele

Centrální zadavatel:
Název: Nemocnice Středočeského kraje a.s.
Sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha - Smíchov
Zastoupená: JUDr. Alicí Opočenskou, MPA — statutární ředitelkou
iČO: 07992106
DIČ: CZ07992106
Vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24284.

Uvedený zadavatel je centrálním zadavatelem a tato veřejná zakázka je zadávána v rámci
centralizovaného zadávání ve smyslu ust. ~ 9 zákona. Centrální zadavatel provádí
centralizované zadávání dle ust. ~ 9 odst. 1 písm. b) zákona spočívající v torn, že provádí
zadávací řízení, v nichž pověřující zadavatelé, kteří jsou uvedeni níže, pořizují pouze pro sebe
dodávky. Centrální zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení administruje veřejnou zakázku
na dodávky pro prověřující zadavatele dle smlouvy o centralizovaném zadávání
(https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9894$39)

ZD „Sar~itní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje“
Stránka 5 z 22



Nemocnice
Středočeského

~ krajea.s.

Pověřující zadavatelé:

Název: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Sídlo: Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, 261 01 Příbram
IČO: 27085031
\Jedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883.

Název: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Sídlo: Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO: 27256391
Vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10018.

Název: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Sídlo: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 29301
IČO: 27256456

Název: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Sídlo: Vančurova 1548, 272 59 Kladno
IČO: 27256537
Vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020.

3. Předmět zakázky

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro
režim dopravy nemocných a raněných (DNR), dle technických podmínek uvedených v příloze
Č. 3 a příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

Předmět dodávky bude rozdělen mezi centrální a pověřující zadavatele následujících
způsobem:

- OblasUií nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje — 3 ks,
- Oblastní nemocnice Příbram, a.s. — 2 ks,
- Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje — 5 ks,
- Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje —5 ks.

ZD „Sanitní vozy pro Nernoaiice Středočeského krale“
Stránka 6 z 22



Nemocnice
Středočeského

~ kraje a.s.

Předmět plnění veřejné zakázky musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, s datem v~roby roku
2019 a mladším, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a
nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

Součástí dodávky bude dále:
- dodání předávacího protokolu, velkého technického průkazu, servisní knížky, dokladů

prokazujících kvalitu, návod k obsluze v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a
ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účirmou legislativou),

- poskytování pravidelného záručního servisu dle pokynů výrobce,
- předvedení a odzkoušení předmětu plnění v místě plnění,
- předání schválených technických podmínek vozidla,
- zaškolení osob pro obsluhu a údržbu vozidla,
- předání pokynů k údržbě a pokynů k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi

servisními prohlídkami,
- předání katalogu náhradních dílů,
- předání záručního listu vozidla, servisní dokumentace, adres a telefonních čísel

servisních míst, předání pokynů pro opravy, které je provozovatel oprávněn
uskutečňovat sám bez rizika porušení podmínek záruky,

- aktuální ceník náhradních dílů a prací pozáručního servisu
- splnění ostatních požadavků a podmínek, uvedených v této zadávací dokumentaci a

zejména v jejích přílohách č. 2, 3 a 4.

V případě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické specifikace
uvedené v příloze č. 3 a 4 této zadávací dokumentace, bude účastník zadávacího řízení dle ~ 48
odst. 2 a) ZZVZ vyloučen. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo ověřit správnost,
úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických specifikací.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má
pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů a zařízení, ale požadavek není omezen na
nabídky jen těchto přístrojů a zařízení. Je možné nabídnout jakékoliv přístroje a zařízení,
které mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný specifický účel, nebo splňují účel
použití dle platných právních norem.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci použity odkazy na konkrétní technické normy nebo jiné
technické dokumenty zadavatel výslovně uvádí, že dodavatel je oprávněn nabídnout i jiné
rovnocenné řešení.

Zadavatel výslovně uvádí, že neodmítne podanou nabídku, pokud mu bude prokázáno, že
nabízené plnění plní rovnocenným způsobem požadavky zadavatelem stanovené.
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Druh veřejné zakázky: Dodávky
CPV veřejné zakázky: 34114122 - 0 Vozidla pro přepravu pacientů

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 13 500 000,- Kč bez DPH. (tj. 900 000 Kč bez
DPH! I vozidlo)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ustanovením ~ 16 zákona,
jako předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou
cenou pro danou veřejnou zakázku. V případě, že účastník podá nabídku s cenou převyšující
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, bude jeho nabídka vyřazena a účastník bude
vyloučen ze zadávacího řízení.

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění
Doba plnění: nejpozději do 6 měsíců od dne účinnosti smlouvy
Centrální zadavatel připouští postupné plnění zakázky v termínu do 6 měsíců.

Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky zadavatele je:

‘ Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Vančurova
1548, 272 59 Kladno;

. Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Generála R.
Tesaříka 80, 261 01 Příbram;

. OblasUú nemocnice Kolín a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Žižkova 146,
280 02 Kolín;

. Oblas~ií nemocnice Mladá Boleslav a.s., nemocnice Středočeského kraje, třída Václava
Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav.
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[6. Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel na profilu zadavatele uveřejní kompletní zadávací dokumentaci, která zde bude
vyvěšena nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.
Profil zadavatele: h ttps://www.tenderarena .cz!profilvlNEM SK

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje Tender arena na adrese: https:!ĺwww.tenderarena.czĺproFílv/NEMSK.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z Čehož mohou být o
velikosti maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní
dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty
nabídkových cen dle specifikace uvedené v této výzvě, budou účastníkem zadávacího řízení
předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání
nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní
dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a. Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický

nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na
internetové adrese . ~ :•. ‚ kde je rovněž podrobný návod na jeho
použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

b. Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem,
s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB,
pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální
rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník
zadávacího řízení musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft
Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má
nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.

c. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako
dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace Dodavatele“ na
webové stránce ) a uživatel Dodavatele n-iusí pro podání nabídky
disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v
pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

d. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka
zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit
zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla
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podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání
nabídky do nástroje Po nahrání veškerých příloh!).

Dodavatel je oprávněn předložit zadavateli všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky
v kopii‘ V případě, že je vyžadován na některém z dokumentů podpis osoby oprávněné
jednat za dodavatele, musí být tento dokument předložen ve formě scanu předmětného
dokumentu s označením jména, příjmení a funkce a viditelným podpisem všech osob,
jejichž podpisu je pro platné jednání za účastníka vyžadován, nebo s elektronickým
podpisem‘

Nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a veškeré dokumenty
požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby jako součást nabídky byly předloženy i fotografie formovaných
kompozitních dílů nebo fotografie již zastavěného sanitního vozu.

Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být tato plná moc předložena
v nabídce (alespoň v kopii).

Dodavateli se doporučuje sestavit nabídku v tomto členění:
a) Krycí list nabídku (Příloha č. 1)
b) Obsah nabídky
c) Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti (vzor příloha č. 5)

ci) Dokumentu prokazující splnění profesní způsobilosti (vzor příloha Č. 5)
e) Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace (vzor příloha č. 6)
f~ Splnění techniciojch specifikací (příloha č. 4)
g) Seznam poddodavatelů (příloha č. 7)
h) Doklady o homologaci, prohlášení o shodě, technické listy, fotografie
i) Případné další údaje a dokumentuj, plná moc, smlouva o společnosti aj.

8. Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu částkou v českých korunách v členění bez
DPH, částka DPH a s DPH, která bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha Č. 1) a před
podpisem smlouvy bude doplněna na příslušné místo v návrhu kupní smlouvy. V případě, že
v rozpočtu budou položky v různých sazbách DPH, budou uvedeny odděleně.

Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění zakázky po celou dobu plnění veřejné
zakázky a musí zahrnovat náklady spojené s realizací dodávky vč. veškerých nákladů
souvisejících s realizací dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní
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poplatky, daně, cla, schvalovacích řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady, apod.

9. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

~ 10. Lhůta a místo pro podání nabídek

LhŮta pro podání nabídky končí dne 30. prosince 2019 v 13:00 hodin.

Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje
TENDER ARENA, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo v souladu
s ustanovením ~ 45 odst. 3 zákona. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani
v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj TENDER ARENA.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebo podané jiným než uvedeným
způsobem, nebudou otevřeny. K těmto nabídkám se v průběhu zadávacího řízení nepřihlíží.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o torn, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídky.

11. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle ~ 40 ZZVZ. Zadávací lhůta činí 5 měsíců. Počátkem
zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

12. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek provede zadavatel s ohledem na jejich elektronickou formu neveřejně, a to
postupem dle ust. ~ 109 zákona.

ZD „SErnitní vozy pro Nemocnice Středočeského krale“
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13‘ Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejích ekonomické výhodnosti.

13.1 Hodnotící kritérium
Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 100 %

Za účelem porovnatelnosti nabídek jednotlivých dodavatelů, uvede každý dodavatel ve své
nabídce následující údaje:

Výši nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý rozsah plnění veřejné zakázky (15 ks vozidel).
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená
dodavatelem na krycím listu nabídky v Kč bez DPH.

Účastník doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění na krycím listu nabídky
(příloha č. 1).

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty, které jsou předmětem hodnocení,
dalšími požadavky, které nevyplývají ze zadávacích podmínek nebo zákona.

13.2 Způsob hodnocení

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH vzestupně tak, že jako
nejvýhodnější bude vyhraná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zakázka bude zadána dodavateli, který splní všechny podmínky stanovené zadavatelem a
jehož nabídka bude hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

14. Kvalifikace dodavatelů

Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky. Zadavatel
vyloučí účastníka, který neprokáže splnění kvalifikačních kritérií v zadávacím řízení.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní:
a) prokázání základní způsobilosti dle 5 74 zákona — viz hod. 14.1 .této zadávací dokumentace
b) prokázání profesní způsobilosti dle 5 77 zákona — viz bod. 14.2 .této zadávací dokumentace
c) splní kritéria technické kvalifikace podle ustanovení 5 79 zákona - viz bod. 14.3. této zadávací
dokumentace
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14.1 Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti v rozsahu ustanovení ~ 74 zákona.

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5
letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený
v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Způsob prokázání požadované základní
způsobilosti - prokáže účastník
(dodavatel), který předloží:
Výpis z evidence Rejstříku trestů, a to v
souladu s ustanovením ~ 74 odst. 1 písm.
a) zákona.

Upozornění: Je—li dodavatelem právnická
osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm.
a) splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je—li členem
statutárního orgán zí dodavatele právnická
osoba, musí podmínku splňovat:
a) tato právnická osoba,
h) každi~ člen statutárního orgánu této
právnické osobij a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu ve
statutárním orgánu dodavatele.

Účastní—li se zadávacího řízení pobočka
závodu
a) zahraniční právnické osobil, musí
podmínku podle odstavce 1 písni, a) splňovat
fato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu,
h) české právnické osobu, musí podmínku
podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky
závodu.
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Požadovaná základní způsobilost dle ~ 74:

b) který nemá v České republice nebo v zemi Potvrzení příslušného finančního úřadu a
svého sídla v evidenci daní zachycen splatný předložení písemného čestného
daňový nedoplatek, prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

v souladu s ustanovením ~ 74 odst. 1
písm. b) zákona.

c) který nemá v České republice nebo v zemi Čestné prohlášení, z něhož vyplývá
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném prokázání splnění této způsobilosti, a to v
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, souladu s ustanovením ~ 74 odst. 1 písm.
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Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel müže vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky.

K prokázání základní způsobilosti může účastník použít čestné prohlášení v souladu se vzorem
uvedeným v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

V souladu s ustanovením ~ 86 odst. 3 zadavatel požaduje, aby vybraný účastník předložil před
podpisem smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy.

Základní způsobilost lze prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelŮ.

14.2 Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle ustanovení ~ 77 zákona, tzn., že
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje (~ 77 odst. 1).

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy (např. na obchodní rejstřík, www.justice.cz) nebo v
obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový
přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
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c) zákona.

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,

Potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení ve vztahu k
ustanovení ~ 74 odst. ~ písm. d) zákona.

e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž
nebyla nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Předložením výpisu z obchodního
rejstříku, nebo předložením písemného
čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu
k ~ 74 odst. 1 písm. e) zákona.
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Doklady podle ~ 77 odst. 1 zákona dodavatel nemusí předložit, pokud jiné právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

K prokázání profesní způsobilosti může účastník použít čestné prohlášení v souladu se vzorem
uvedeným v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

V souladu s ustanovením ~ 86 odst. 3 zadavatel požaduje, aby vybraný účastník předložil před
podpisem smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy.

14.3. Technická kvalifikace podle ustanovení ~ 79 zákona

Splnění techiůckých kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

Dle ustanovení ~ 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných zakázek realizovaných za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele.

Způsob a rozsah prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů

Seznam významných zakázek předloží dodavatel v rámci své nabídky ve formě čestného
prohlášení. Předložené čestné prohlášení musí mít obsahové náležitosti dle přílohy č. 6 této
zadávací dokumentace. Dodavatel může tuto přílohu využít jako vzor.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikace

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v Seznamu významných zakázek,
poskytnutých za poslední 3 roky uvede, že realizoval alespoň 2 zakázky, jejichž předmětem
byla vždy dodávka alespoň jednoho sanitního vozu převozového typu A2 pro režim dopravy
nemocných a raněných (DNR) obdobného vybavení, jak je vymezen předmět této veřejné
zakázky, přičemž minimální úroveň ceny referenčních zakázek není stanovena.

U každé referenční zakázky uvede dodavatel v čestném prohlášení její cenu a dobu realizace a
identifikaci kupujícího s uvedením kontaktní osoby, u které si lze referenci případně ověřit.

14.4. Forma dokumentů k prokázání kvalifikace

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z dŮvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
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Dodavatel je vždy oprávněn v nabídce v souladu s ~ 86 odst. 2 zákona nahradit předložení
dokladů čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením.

Doklady předkládané k prokázání kvalifikace mohou být doloŽeny v prosté kopii dle ~ 45 odst.
1 zákona. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vyhraného dodavatele vždy vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopii dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím
řízení předloženy.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob se řídí v plném rozsahu ~ 83 odst. 1 a 2
zákona.

V případě společné nabídky prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý
dodavatel samostatně. Odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé
společně a nerozdílně.

Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho účastníka. Pokud podá
nabídku více dodavatelů společně, uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna
zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Máii
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, müže si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzděláni v latinském jazyce se předkládají bez
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
nahrazen čestným prohlášením.

Doklady prokazující základní způsobilost podle ~ 74 zákona a profesní způsobilost podle ~ 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

14.5 Prokázáni kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze
seznamu certifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti podle ~ 74 a profesní způsobilosti podle ~
77 předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ustanovení ~ 228 zákona.
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Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní nebo profesní způsobilost, není v~pis ze seznamu starší než 3 měsíce.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatelé také mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný
v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ustanovení ~ 233 zákona.

14.6 Změny kvalifikace

Pokud Po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je tento povinen změnu zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady
nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle předchozího odstavce účastníku zadávacího
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost dle předchozího odstavce, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

15. Obchodní, platební a sankční podmínky

Obchodní, platební a sankční podmínky jsou dány zadavatelem předloženým návrhem
smlouvy (příloha č. 2) a jsou v celém svém rozsahu pro dodavatele závazné.

V souladu s ust. ~ 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavře vybraný dodavatel smlouvu na plnění této
veřejné zakázky samostatně s každým z pověřujících zadavatelů. Návrh smlouvy je totožný
pro všechny zadavatele a tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem zadavatel do vzoru smlouvy dle přílohy č. 2
této zadávací dokumentace doplní pouze následující údaje:

- označení kupujícího - dle či. 2 této zadávací dokumentace,
- označení prodávajícího — vybraný dodavatel,
- počet kusů sanitek — die či. 3 této zadávací dokumentace,
- cena v či. III smlouvy — dle krycího listu vybraného dodavatele,
- kontaktní osoby kupujícího — určí zadavatel před podpisem,
- kontaktní osoby prodávajícího — určí prodávající před podpisem,
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- příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel — dle nabídky vybraného dodavatele,
- příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů — dle nabídky vybraného dodavatele, příp.

vymazat tuto přílohu, pokud nebyla jako součást nabídky předložena, protože
dodavatel nevyužívá poddodavatele,

Text smlouvy dodavatel fyzicky do nabídky nepřikládá, pouze v nabídce písemně prohlásí,
že s tímto zněním souhlasí, a to např. odkazem na poslední verzi vzoru smlouvy uveřejněné
na profilu zadavatele. Pro tyto účely lze využít prohlášení, které je součástí krycího listu
(příloha č. 1).

Účastník není oprávněn měnit jakékoliv obchodní podmínky a ujednání v závazném návrhu
smlouvy. Závazný návrh smlouvy obsahuje žlutě zvýrazněná místa, která budou doplněna
před podpisem smlouvy dle nabídky vybraného dodavatele.

V souladu s ustanovením ~ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro dodavatele samotného i
veškeré případné poddodavatele.

Vybraný dodavatel je povinen mít Po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky uzavřené
řádné pojištění pro případ odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě s limitem
pojistného plnění nejméně 2.800.000,- Kč pro jednu pojistnou událost.

Předložení dokladu o uzavřeném pojištění je ve smyslu ust. ~ 104 zákona podmínkou pro
uzavření smlouvy.

16. Podmínky pro uzavření smlouvy

Vybranému dodavateli odešle zadavatel v souladu s ust. ~ 122 odst. 3 ZZVZ výzvu k
předložení:

1. Originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici;
2. Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, též informace a doklady podle ust. ~ 122 odst.

5 ZZVZ, pokud je nelze zjistit postupem dle odst. 4 téhož zákonného ustanovení;
3. Informací a dokladů podle ust. ~ 104 písm. e) zákona jako podmínku pro uzavření

smlouvy, a to:
a) aby vybraný dodavatel zadavateli oznámil, zda spadá pod definici malého a

středního podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/364/ES, a to pro účely
vyplnění formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ uveřejňovaného ve
Věstníku veřejných zakázek;
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b) předložil kopii dokladu o uzavřeném pojištění dle zadávacích podmínek, tj. pojistnou
smlouvu, certifikát či jiný doklad o pojištění pro případ odpovědnosti vybraného
dodavatele za škody způsobené třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně
2.800.000,- Kč pro jednu pojistnou událost.

\J případě, že vybraný dodavatel této výzvě nevyhoví, nebo pokud na základě předložených

dokladů zadavatel zjistí, že byl vybraný dodavatel ve střetu zájmů dle ust. ~ 44 odst. 2 a 3
zákona, vybraného dodavatele vyloučí.

\J případě, že vybraný dodavatel neposkytne součiru-iost nezbytnou k uzavření smlouvy, mŮže

jej zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.

17. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé jsou oprávnění po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace, a to v souladu s ust. ~ 98 zákona.

Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace
tohoto dodavatele, a to do 3 pracovních dnů.

Žádosti o vysvětlení dokumentace je třeba doručit prostřednictvím elektronického nástroje,
kterým je profil zadavatele TENDER ARENA. Uznávaný elektronický podpis dodavatele se
nevyžaduje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena nejpozději 8 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace může provést zadavatel také z vlastního podnětu v souladu s
ust. ~ 98 odst. 1 zákona.

18. Prohlídka místa plnění

Vzhledem k charakteru zakázky je prohlídka místa plnění irelevantní.

~ 19. Další informace/dokumenty předkládané dodavatelem

V rámci splnění dalších požadavků zadavatele na sestavení a podání nabídek předloží
dodavatelé ve svých nabídkách následující informace, dokumenty a doklady:

- Krycí list nabídky obsahující informace o dodavateli a jeho identifikační údaje. Tento
dokument bude předložen s obsahem dle formuláře obsaženého v příloze č. 1 této
zadávací dokumentace.
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- Seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, s uvedením těch částí veřejné
zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit. Toto bude předloženo s obsahem
dle formuláře obsaženého v příloze č. 7 této zadávací dokumentace.

V případě, že dodavatel nepředloží seznam poddodavatelů, má se za to, že pro plnění veřejné
zakázky poddodavatele nevyužije.

Pro informaci přikládá Zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace (příloha č. 8 Zadávací
dokumentace) ze dne 30. 8. 2019 a ze dne 12. 9. 2019, které bylo:

Vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek
~- Evidenční číslo zakázky: Z2019-028831
~ Číslo oznámení TED: 2019/S 160-394168
~ Datum uveřejnění ve VVZ: 19. 08. 2019

• Zrušené
~- ROZHODNUTÍM O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ze dne 2. 10. 2019

Podání nabídky společně několika dodavateli:

Podává-li nabídku více osob společně, zejména jako společnost ve smyslu ustanovení ~ 2716 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně jako jiné sdružení či seskupení
dodavatelů, musí předložit informace o takové společnosti.

Podává-li nabídku více osob společně, jsou tito dodavatelé povinni doložit v nabídce, že všichni
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých
v souvislostí s veřejnou zakázkou, s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých
v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti
s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Účastník zadávacího
řízení tento požadavek doloží kopií smlouvy či jiného dokumentu, ze kterého bude daná
skutečnost vyplývat.

20. Posouzení splnění podmínek účasti a mimořádně nízká nabídková cena

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení může být provedeno až po hodnocení
nabídek. Zadavatel je oprávněn ověřovat věrohodnost v nabídce poskytnutých údajů a dokladů
a rovněž si je i sám opatřovat. Pro účely zajištění řádného prúběhu zadávacú~io řízení je
zadavatel oprávněn požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil
předložené údaje a doklady nebo další či chybějící údaje doplnil.
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po podání nabídek může být nabídka doplněna na základě žádosti zadavatele pouze o údaje či
doklady, které nebudou předmětem hodnocení nabídek. Za objasnění se považuje i oprava
položkového rozpočtu, pokud nebude dotčena celková nabídková cena. Provedení zrněny
položkového rozpočtu (včetně ocenění dosud neoceněných položek nebo zrněny ocenění
položek, které již oceněny byly) je možno provést pouze na základě výzvy zadavatele.
Skutečnosti rozhodné pro účely prokázání splnění podmínek účasti mohou nastat i Po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.

Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení splnění podmínek účasti,
které nemají vliv na nabídkovou cenu, zadavatel nepřihlíží.

Předmětem posouzení bude i posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky. Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si zadavatel od účastníka zadávacího řízení písemné
zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

21. Závěrečná ustanovení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentace a jiné dokumenty obsahující
vymezení předmětu veřejné zakázky se navzájem doplňují a jsou pro dodavatele závazné jako
zadávací podmínky.

Zadavatel neposkytuje dodavatelům za vypracování nabídky žádné platby. Dodavatelé nesou
veškeré náklady spojené s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude v žádném případě
odpovědný za tyto náklady, a to bez ohledu na průběh a výsledek veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením ~ 127 odst. 2 písm. d) a e) zákona je zadavatel oprávněn zrušit
zadávací řízení při podstatné změně okolností nebo z důvodů hodnÝch zvláštního zřetele, pro
které po něm nelze spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Zadavatel je oprávněn provést zrněnu nebo úpravu zadávací dokumentace z důvodů
vyplývajících z podnětu dodavatele, např. ze žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo
z vlastního podnětu. Při úpravě zadávací dokumentace zadavatel současně přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové
zrněny zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží
zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku odeslání změny činila celou původní délku lhůty pro
podání nabídek.
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Vyhrazené změny závazků dle ~ 100 zákona:

Zadavatel si v souladu s ustanovením ~ 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu závazku ze
smlouvy spočívající ve změně v osobě vybraného dodavatele v průběhu plnění smlouvy. Ke
změně v osobě vybraného dodavatele dojde v okamžiku, pokud bude smlouva na plnění této
veřejné zakázky předčasně ukončena z důvodů na straně vybraného dodavatele, dle podmínek
stanovených v příloze č. 2 — Návrhu smlouvy. Zadavatel si pro takový případ vyhrazuje právo
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí. Tento postup
může zadavatel uplatnit i opakovaně. Nový dodavatel započne s plněním smlouvy od počátku.

22. Přílohy k zadávací dokumentaci

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha Č. 2 - Návrh smlouvy
Příloha č. 3 - Mixémální technické podmínky
Přitoha Č. 4 - Tabulka splnění technických podmínek
Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení — základní a profesní způsobilost
Příloha Č. 6 - Vzor Čestného prohlášení — splnění kvalifikace
Příloha č. 7- Vzor - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 8 - Vysvětleni ZD ze zrušeného ZŘ
Příloha Č. 9 — Písemný záznam PTK - sanitky

V Praze, dne 29. 11. 2019

JUDr. Alice Opočenská, MPA

Statutární ředitelka

Nemocnice Středočeského kraje a.s.
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