Zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
verze upřesňující podmínky pro obě kategorie v souvislosti s prodloužením
stávajícího DNS
k veřejné zakázce zadávané dle § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
také jen „zákon“), kterou zadavatel zavedl dynamický nákupní systém.

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky
SZM a léčivých přípravků II

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE

Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6
61383082
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POVĚŘUJÍCÍHO ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc
60800691

Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:

Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3, 636 00 Brno
60555530

4. PŘEDMĚT A ROZSAH DNS

Tato zadávací dokumentace navazuje na zadávací řízení, kterým byl zaveden Dynamický nákupní
systém (dále jen „DNS“) na centrální dodávky SZM a léčivých přípravků dle aktuálních potřeb
jednotlivých veřejných zadavatelů uvedených v článcích 2 a 3 této zadávací dokumentace, a to až do
výše předpokládaného finančního limitu uvedeného v čl. 5. této ZD. DNS byl zaveden na 4 roky pro
období let 2017 – 2021 s tím, že původní finanční limit nebyl zcela vyčerpán a datum jeho ukončení
pro obě kategorie uplyne dnem 16.8.2021. Stávající zavedený DNS pro obě kategorie a jeho trvání se
prodlužuje o další 4 roky, tj. do 16.8.2025. Současně s prodloužením doby trvání DNS zadavatel
zvyšuje předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek pro obě kategorie DNS na
800 000 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek v kategorii I. Dodávky
SZM činí 500 000 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek v kategorii II.
Dodávky léčivých přípravků činí 300 000 000,- Kč bez DPH.
Cílem této zadávací dokumentace je informovat dodavatele, kteří se stali účastníky v rámci
zavedeného DNS pro obě jeho kategorie či v průběhu platnosti zavedeného (aktuálně prodlouženého)
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DNS projeví zájem o účast v některé z jeho kategorií, o podmínkách nezbytných k zařazení do již
zavedeného DNS, resp. o podmínkách, za kterých budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky
v rozsahu zavedeného DNS. Zadavatel rovněž upozorňuje, že v rámci prodloužení stávajícího DNS
upřesnil či aktualizoval některé zadávací podmínky, zejména pak podmínky obchodní a platební
uvedené v čl. 7 této ZD (aktualizace podmínek pouze reflektuje obchodní a platební podmínky, které
jsou již obsahem smluv uzavíraných na základě již realizovaných dílčích veřejných zakázek). Ostatní
upřesnění ZD jsou pouze procesního charakteru.
Stávající DNS bylo zavedeno za účelem realizace dílčích veřejných zakázek ve prospěch centrálního,
jakož i pověřujících zadavatelů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona, a to na základě
smlouvy o centrálním zadávání uzavřené mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli.
V souladu s ustanovením §9 odst. 6 zákona pořizuje prostřednictvím DNS centrální zadavatel v rámci
centralizovaného zadávání zboží rovněž pro svou potřebu.
Veřejné zakázky zadávané na základě zavedeného DNS jsou rozděleny na dvě kategorie:
• Kategorie I. – Dodávky SZM
• Kategorie II. – Dodávky léčivých přípravků
Dodavatel zařazený do zavedeného DNS může podávat nabídky do jedné nebo do obou kategorií
v rámci dílčích zakázek DNS.
Kategorie I. Dodávky SZM
Název
CPV
Obvazy; svorky, šicí materiál, podvazovací materiál
Katétry
Chirurgické kleště a chirurgický nůž; chirurgické
rukavice
Hematologický spotřební materiál
Sběrné vaky, drenáže a soupravy
Ortopedické doplňky
Chirurgické implantáty
Vaskulární protézy
Umělé části srdce
Koronární endoprotézy
Elektrody
Diagnostické doplňky
Ortopedické implantáty
Endoskopie, endochirurgické přístroje
Kategorie II. Dodávky léčivých přípravků
Název
CPV
Léčivé přípravky pro zažívací trakt a metabolismus
Léčivé přípravky pro krev, krvetvorné orgány
a kardiovaskulární systém
Dermatologika a léčivé přípravky pro
muskuloskeletální systém
Léčivé přípravky pro urogenitální systém a hormony
Antiinfektiva pro systémové užití, očkovací látky,
antineoplastika a imunomodulátory
Léčivé přípravky pro centrální nervový systém
a smyslové orgány
Léčivé přípravky pro respirační systém
Farmaceutické výrobky
Různé léčivé přípravky

33141100-1
33141200-2
33141400-4
33141500-5
33141600-6
33141700-7
33184100-4
33184200-5
33184300-6
33184500-8
31711140-6
33124130-5
33183100-7
33168000-5

33610000-9
33620000-2
33630000-5
33640000-8
33650000-1
33660000-4
33670000-7
33680000-0
33690000-3

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (PRODLOUŽENÉHO DNS)
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Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek v DNS činí 800 000 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek v kategorii I. Dodávky SZM činí
500 000 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek v kategorii II. Dodávky léčivých přípravků
činí 300 000 000,- Kč bez DPH.
Objemy jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS v rámci jednotlivých
kategorií centrální zadavatel předpokládá od jednotek až po tisíce jednotek konkrétních předmětů v
rámci konkrétní dílčí veřejné zakázky.
6. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Jednotlivé dílčí veřejné zakázky v zavedeném DNS budou zadávány v intervalech závislých zejména
na provozních potřebách jednotlivých veřejných zadavatelů uvedených v článku 2 a 3.
Místem plnění (tj. dodávka zboží) budou jednotlivá pracoviště centrálního a pověřujících veřejných
zadavatelů uvedených v článku 2 a 3 této zadávací dokumentace.
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Smlouva na plnění veřejné zakázky uzavřená s dodavatelem:
- nesmí obsahovat rozhodčí doložku,
- musí být uzavřena podle právního řádu České republiky a řídit se jeho režimem,
- nesmí obsahovat taková smluvní ujednání, která by způsobila výlučné či zvýhodněné postavení
dodavatele, s nímž má být smlouva uzavřena, oproti jiným dodavatelům při zadávání jiné veřejné
zakázky zadávané v zavedeném DNS v budoucnu.
Centrální zadavatel požaduje, aby se dodavatel v žádosti o účast zavázal čestným prohlášením
k respektování následujících základních obchodních a platebních podmínek, pokud nebude v
konkrétní výzvě stanoveno jinak:
a) Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním
převodem na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem do 7 kalendářních dnů po
řádném předání a převzetí dodávky odběratelem. Přílohou každého daňového dokladu bude
zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána odběrateli v
požadovaném množství a kvalitě.
b) Daňový doklad (faktura) musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními
předpisy vždy obsahovat:
a. označení objednávky a dodávky, příp. její části;
b. identifikátor NEN uvedený v čl. I odst. 1 smlouvy,
c. důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy);
d. kopii dodacího listu jako přílohu, ledaže faktura plní současně funkci dodacího listu za
podmínek stanovených touto smlouvou.
c) Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené
faktury kupujícímu.
d) V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými
právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti
zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje.
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Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené
faktury kupujícímu.
e) Faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani
z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
f) Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo
bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena
platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího
uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně
podle § 96 zákona o DPH.
g)
Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a
částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH
v případě, že
a. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně
prodávající uveden jako nespolehlivý plátce, nebo
b. číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno
správcem daně jako povinně registrovaný údaj
h) Zálohové platby odběratel neposkytuje.
i) Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží, včetně dodacího listu –
potvrzuje se počet přepravních jednotek. Podpisem dodacího listu osobou pověřenou
kupujícím k převzetí zboží přechází vlastnické právo k dodávanému zboží na kupujícího.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě stanovené smlouvou je kupující
oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
a. 500,- Kč za každý započatý den prodlení, nejdéle však za prvních pět dnů prodlení, a
b. 0,05 % z kupní ceny zboží, s jehož dodáním se prodávající ocitl v prodlení, za každý
započatý den prodlení, počínaje šestým dnem prodlení, až do řádného splnění
dodávky.
Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené
v odst. 1 písm. a), b) tohoto článku, také v případě prodlení prodávajícího s vyřízením
reklamace ve lhůtě stanovené smlouvou.
k) Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za řádně dodané zboží ve sjednané
lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení maximálně do
výše stanovené nařízením vlády 351/2013 Sb., v platném znění.
l) Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
m) Podrobné obchodní podmínky včetně konkrétních platebních podmínek budou pro jednotlivé
veřejné zakázky zadávané v DNS stanovovány vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu §
141 ZZVZ.
n) Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
j)

Záruční podmínky:
Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude
odpovídat technické specifikaci stanovené konkrétní kupní smlouvou a bude prosté právních vad.
8. PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO DNS
PODMÍNKY KVALIFIKACE:

4

Zadávací dokumentace

Dodavatel je povinen spolu s podáním žádosti o účast v DNS prokázat
a) Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
b) Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST:
1. Centrální zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dodavatele podle § 74 ZZVZ. V
rámci základní způsobilosti je dodavatel povinen prokázat, že
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před podáním žádosti o účast pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li
dodavatelem právnická osoba, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí
uvedenou podmínku podle splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a vedoucí pobočky závodu,
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, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu
2. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice v
souladu s § 75 ZZVZ předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
f) 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) ZZVZ.
3. Dodavatel může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ nebo
naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ obnovil svou způsobilost, pokud
centrálnímu zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na
kterou byl dodavatel pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v
koncesním řízení.
4. Nápravnými opatřeními mohou být zejména
a) uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
b) úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
c) aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
d) přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné
činnosti nebo pochybením.
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
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1. Centrální zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 odst. 1 ZZVZ
a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
2. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
3. Centrální zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu DNS.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
1. 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 centrálním zadavatelem.
2. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
3. Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1
ZZVZ požadované centrálním zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
4. Ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ se má za to, že požadavek podle odstavce 3 písm. d) je splněn,
pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby
za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
5. Doklady, jimiž se prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 ZZVZ, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání žádosti o účast.
6. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti.
7. Předloží-li dodavatel centrálnímu zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento
výpis nahrazuje doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.
8. Centrální zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu §
228 ZZVZ, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo
profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Centrální zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
9. 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.
10. Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci v rámci žádosti o účast. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu. Centrální zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené
v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem,
požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ. Stejně jako certifikátem
může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž
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má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných
dodavatelů.
11. Pokud po předložení dokladů dojde v průběhu zavedeného DNS ke změně kvalifikace dodavatele
zařazeného do DNS, je dodavatel zařazený do DNS povinen tuto změnu centrálnímu zadavateli do
5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady
ke kvalifikaci; centrální zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.
Povinnost podle věty první dodavateli zařazenému do DNS nevzniká, pokud je kvalifikace
změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
9. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně elektronický
nástroj dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Veškeré písemnosti budou odesílány prostřednictvím elektronického nástroje či datové schránky –
b8mtp8k.
Prostřednictvím elektronického nástroje je nutné provádět podání žádostí o účast, jakož i příjem
nabídek v rámci jednotlivých dílčích veřejných zakázek realizovaných v zavedeném DNS.
10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Žádosti o účast se podávají v souladu s požadavky centrálního zadavatele stanovenými ve smyslu §
103 odst. 1 písm. c) ZZVZ pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN, a to v
českém nebo slovenském jazyce, dostupného na internetové adrese https://nen.nipez.cz/profil/UVN a
podepsány zaručeným elektronickým podpisem. V žádosti o účast musejí být uvedeny identifikační
údaje dodavatele. Těmi jsou dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ obchodní firma nebo název, sídlo, právní
forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou
osobu. Dále dodavatel uvede adresu pro doručování pošty, IČO, DIČ, jméno osoby oprávněné jednat
jménem či za dodavatele, telefonické a e-mailovou příp. webovou adresu.
Žádost o účast musí obsahovat prohlášení dodavatele, že:
a) žádá o zařazení do „Dynamický nákupní systém na centrální dodávky SZM a léčivých
přípravků“ a konkrétně uvede, do které z kategorií si žádost podává,
b) je schopen poskytovat dodávky alespoň na jednu z kategorií DNS,
c) akceptuje základní obchodní a záruční podmínky specifikované v čl. 7 této ZD.
Členění žádosti o účast:
Zadavatel doporučuje zachovat podobu žádosti o účast v níže uvedeném členění:
a) krycí list žádosti o účast obsahující identifikační údaje dodavatele, příp. identifikace
dodavatelů, kteří podávají žádost o účast společně, údaje, identifikující DNS,
b) obsah žádosti o účast,
c) doklady prokazující základní způsobilost dodavatele,
d) doklady prokazující profesní způsobilost dodavatele,
e) ostatní,
f) prohlášení dodavatele v rozsahu podmínek dle předchozího odstavce.
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11. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Žádost o účast bude podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje NEN, a to v
českém nebo slovenském jazyce, dostupného na internetové adrese https://nen.nipez.cz/profil/UVN,
který splňuje podmínky dle § 213 ZZVZ, jakož i příslušných ustanovení vyhlášky č. 260/2016 Sb., o
stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při
zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
Žádosti o účast podávané v elektronické podobě zašifruje účastník za pomoci šifrovacího
certifikátu "verejnezakazky_sifrovaci.crt ", který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje, že dle § 28 odst. 2 zákona se žádost o účast nepovažuje se za podanou,
pokud nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo nebude zašifrována certifikátem od zadavatele
"verejnezakazky_sifrovaci.crt". K takové žádosti o účast se v průběhu zadávacího řízení nebude
přihlížet a bude označena jako nepodaná.
Veškeré informace, které by mohl účastník pro podání nabídky potřebovat, nalezne na:
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky
Případně se může účastník obrátit na technickou podporu poskytovatele profilu +420 841 888 841.
12. POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Žádost o účast posoudí centrálním zadavatelem jmenovaná komise příp. pověřený administrátor
věcně příslušného oddělení centrálního zadavatele. Źádost o účast bude posouzena z hlediska
splnění zákonných požadavků a požadavků centrálního zadavatele uvedených v zadávací
dokumentaci k DNS.
Na základě výsledku posouzení žádosti o účast (včetně výsledku posouzení kvalifikace) centrální
zadavatel rozhodne o zařazení dodavatele do DNS či o jeho odmítnutí ve smyslu § 140 ZZVZ.
Oznámení o zařazení dodavatele do DNS nebo o jeho odmítnutí centrální zadavatel odešle dodavateli
ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o účast. Tuto lhůtu může centrální zadavatel v
odůvodněných případech prodloužit na 15 pracovních dnů.
Kritériem hodnocení pro zadávání jednotlivých veřejných zakázek v zavedeném DNS bude ve smyslu
§ 114 odst. 2 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídek, která se hodnotí na základě nejvýhodnějšího
poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů
životního cyklu.
13. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
V souladu s § 140 odst. 1 ZZVZ centrální zadavatel umožní po celu dobu trvání DNS každému
dodavateli podat žádost o účast.
14. ZAŘAZENÍ DO DNS
Centrální zadavatel zařadí do DNS dodavatele, který splní podmínky pro zařazení do DNS a který
předloží žádost o účast v souladu s požadavky centrálního zadavatele. Centrální zadavatel posoudí
žádost o účast do 10 pracovních dnů od dne jejího doručení. Tuto lhůtu může centrální zadavatel v
odůvodněných případech prodloužit na 15 pracovních dnů.
15. UKONČENÍ DNS
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DNS bude ukončen bez zbytečného odkladu po vyčerpání předpokládaného finančního limitu
uvedeného v čl. 4 této ZD anebo uplynutím doby zavedeného DNS, podle toho, která z těchto
skutečností nastane dříve.
16. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY


Příloha ZD č. 1 – Krycí list



Příloha ZD č. 2 – Certifikát pro šifrování nabídek s názvem „verejnezakazky_sifrovaci.crt“

V Praze dne 1.7.2021

Digitálně podepsal
Ing.
Ing. Kateřina
Chalupecká
Kateřina
Datum: 2021.07.01
Chalupecká 15:49:23 +02'00'
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