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1. Preambule 
 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na uzavření 
smlouvy o poskytování servisních služeb na základě zadávacího řízení zadávaného 
oznámením o zahájení zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále jen „zákon“). Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o 
poskytování servisních služeb pro zdravotnické přístroje MR Magnetom Avanto, MR 
Magnetom Symphony a PET/CT Biograph 40 s jedním uchazečem pro jednotlivou část 
zadávacího řízení na dobu neurčitou. Práva a povinnosti uchazečů i zadavatele v této 
dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

 
 

2. Identifikace zadavatele a vymezení pojmů 
 
2.1. Identifikace zadavatele 
 

Název:   Nemocnice Na Homolce 
Sídlo:         Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol 
IČ:    00023884 
Jednající:  MUDr. Vladimírem Dbalým, MBA, ředitelem nemocnice 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 5 
Číslo účtu:  5012-1816024093/0300 

 Kontaktní osoba: Ing. Martin Mayer 
 Tel.č.:   +420 257 272 980 
 E-mail:  martin.mayer@homolka 
 

2.2. Informace o zadávacím řízení 
 

Název veřejné zakázky: Servis MR Magnetom Avanto, MR 
Magnetom Symphony a PET/CT Biograph 
40 

 
Druh zadávacího řízení:   Otevřené řízení 

 

Druh veřejné zakázky dle     
předmětu plnění:    Služby 
 
Druh veřejné zakázky dle     
předpokládané hodnoty:    Nadlimitní 
 
Předpokládaná hodnota  
veřejné zakázky (bez DPH):    24.720.000,-Kč 
 

 
2.3. Pro účely zákona a této zadávací dokumentace se rozumí: 

zákonem zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění;  
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dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby 
nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého 
pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel; 
 
zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu (§ 21 
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), která dodává zboží, poskytuje služby nebo 
provádí stavební práce; 
 
kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky; 
 
kvalifika ční dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele 
na prokázání splnění kvalifikace dodavatele; 
 
smlouva o poskytování servisních služeb (dále také jako „smlouva“) písemná 
smlouva mezi zadavatelem a jedním uchazečem uzavřená v zadávacím řízení, která 
upravuje podmínky realizace veřejné zakázky; 
 
subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky 
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva; 
 
uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení; 
 
veřejnou zakázkou veřejná zakázka zadávaná na základě zadávacího řízení 
upraveného touto zadávací dokumentací a zákonem; 
 
zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení; 
 
zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech 
obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky; 
 
zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem 
je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího 
řízení; 
 
zadávací dokumentací Část A – Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 
Část B – Smlouva o poskytování servisních služeb, Část C – CD nosič s digitální verzí 
zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh; 
 
zákonem o zdravotnických prostředcích zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 
 
 

CPV: 50400000-9 Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů 
 



Strana 4 (celkem 15) 
 

 

4. Předmět plnění veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb magnetické 
rezonance Magnetom Avanto, magnetické rezonance Magnetom Symphony a 
pozitronové/počítačové tomografie Biograph 40, způsobem splňujícím medicínské a 
technické požadavky stanovené výrobcem, korespondujícím s návodem k obsluze, 
technickou specifikací zdravotnických přístrojů a pokyny výrobce (příloha č. 4 až č. 6 
Části A zadávací dokumentace), spočívající zejména v provádění pravidelné údržby, 
kontroly, seřizování, oprav (včetně dodávek náhradních dílů), provádění pravidelné 
bezpečnostně-technické kontroly přístrojů, dle zákona o zdravotnických prostředcích, 
provádění elektrické revize dle ČSN, včetně bezplatného poskytnutí veškerého 
dostupného upgrade tohoto zdravotnického přístroje a jeho instalace, které bude v průběhu 
trvání smlouvy pro předmětné zdravotnické přístroje k dispozici.  

 

Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: 

 

• Část 1) Poskytování servisních služeb magnetické rezonance Magnetom Avanto,  

• Část 2) poskytování servisních služeb magnetické rezonance Magnetom Symphony  

• Část 3) poskytování servisních služeb pozitronové/počítačové tomografie Biograph 
40 

 
 

5. Přípustnost alternativního splnění požadavků 
 
V případě, že zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci obsahují požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, 
případně obsahují požadavky nebo odkazy na patenty, ochranné známky nebo označení 
původu, je tím definován minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje pro 
plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení při 
zachování požadované funkcionality. 

 
 

6. Požadavky na varianty nabídek (§ 44 odst. 3 písm. c/ zákona) 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.  

 
 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění 
 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám.  
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Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem 
uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta.  

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavec se použije obdobně. 

Zadavatel umožní zájemcům, kteří mají zájem na podání nabídky, prohlídku místa plnění. 
Termín prohlídky místa plnění je 9.11.2011. Sraz všech zájemců o prohlídku je v sídle 
zadavatele v 5. Patře při Informacích u Hlavního vchodu na adrese Roentgenova 37/2, 150 
30 Praha 5, ve 13:00 hod. Za každého zájemce se prohlídky mohou účastnit nejvýše dva 
zástupci. Zájemce o prohlídku se musí na prohlídku přihlásit nejméně jeden pracovní den 
předem na tel č. 257 272 980. Účast zájemce bude potvrzena v prezenční listině. Při 
prohlídce místa plnění mohou zájemci vznášet dotazy k předmětu plnění, avšak odpovědi 
na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou 
nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, mají zájemci 
možnost vznést žádost o poskytnutí dodatečných informací v souladu s tímto článkem. 
 
 

8. Platební a obchodní podmínky (§ 44 odst. 3 písm. a/ zákona) 
 
Platební a obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě 
a struktuře návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb, která je Částí B této zadávací 
dokumentace. Uchazeč přiložené obchodní podmínky doplní o údaje nezbytné pro vznik 
návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb (zejména vlastní identifikaci a cenu, 
popř. další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a takto 
upravený návrh smlouvy (obchodní podmínky) podepíše osoba oprávněná jednat za 
uchazeče a předloží jako nedílnou součást nabídky. 
 
 

9. Kvalifika ční požadavky (Kvalifikace) 
 
9.1. Prokazování splnění kvalifikace 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: 

• splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona  

• splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona 

• splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona 

• splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona 

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady 
požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace. 

 
 
9.2. Pravost a stáří dokladů 
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Není li uvedeno v zákoně jinak, prokazuje uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů 
kopiemi dokladů v českém jazyce. V případě, že doklad je vyhotoven v jiném, než českém 
jazyce, je uchazeč povinen rovněž předložit jeho úředně ověřený překlad, nestanoví-li 
zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána jinak.  
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů. 
 
Čestná prohlášení nebo jiná prohlášení učiněná uchazečem musí být podepsána 
statutárním orgánem uchazeče, případně zmocněným zástupcem uchazeče, přičemž 
v případě zmocněného zástupce musí být součástí čestného prohlášení nebo prohlášení 
plná moc udělená tomuto zmocněnci podepsaná statutárním orgánem uchazeče. 
 
 

9.3. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
 

Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. a) zákona splňuje uchazeč, který nebyl pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný 
čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-
li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu 
uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu 
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 
 
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. b) zákona splňuje uchazeč, který nebyl pravomocně 
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče 
či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání 
či bydliště. 
 
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. c) zákona splňuje uchazeč, který v posledních 3 letech 
nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku). 
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Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. d) zákona splňuje uchazeč, vůči jehož majetku neprobíhá 
nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 
 
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. e) zákona splňuje uchazeč, který není v likvidaci. 
 
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje uchazeč, který nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště uchazeče. 
 
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. g) zákona splňuje uchazeč, který nemá nedoplatek 
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče. 
 
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona splňuje uchazeč, který nemá nedoplatek na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
uchazeče. 
 
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje uchazeč, který není veden v rejstříku 
osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona splňuje uchazeč, který předloží seznam 
statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u 
zadavatele. 
 
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona splňuje uchazeč, který, má-li formu akciové 
společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%.  
 
Dle ust. § 53 odst. 2 zákona prokáže uchazeč výše uvedené základní kvalifikační 
předpoklady tímto způsobem: 

1. Splnění kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona prokáže 
předložením výpisu z evidence Rejstříků trestů,  

2. splnění kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g) 
a písm. j) až l) zákona prokáže předložením čestného prohlášení (uchazeč užije 
vzor, který tvoří přílohu č. 2 této části zadávací dokumentace), 

3. splnění kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona prokáže 
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani 
předložením čestného prohlášení (uchazeč užije ve vztahu ke spotřební dani vzor, 
který tvoří přílohu č. 2 této části zadávací dokumentace),  

4. splnění kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona prokáže 
předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce. 
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9.4. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 
 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona prokáže uchazeč, 
který doloží: 

1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 

2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

 
9.5. Prokázání ekonomických a finančních kvalifika čních předpokladů 
 

Uchazeč prokáže své ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady předložením 
dokladů dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona: 

 
• Uchazeč splňuje kriterium dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona pojištěním odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti ve výši minimálně 
20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) s tím, že toto pojištění kryje 
způsobení škody uchazečem při plnění veřejné zakázky zadávané v tomto zadávacím 
řízení, a to ať už zadavateli nebo třetí osobě. Tento kvalifikační předpoklad prokáže 
uchazeč předložením pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu, ze kterých 
bude splnění tohoto předpokladu patrné.  
 

 
9.6. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů 
 

Uchazeč prokáže své technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a), b) a c) 
zákona. 

 
• Uchazeč splňuje kriterium dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu 

nejméně 2 významných služeb spočívajícího v poskytování servisu obdobného 
zdravotnického přístroje realizovaných uchazečem v posledních třech letech 
s uvedením rozsahu a doby plnění, jehož přílohou bude: 

o osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla služba 
poskytnuta veřejnému zadavateli,  

o osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo  

o čestné prohlášení dodavatele, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než 
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předchozího 
bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, přičemž 
uchazeč v takovém případě ve svém čestném prohlášení uvede, že osvědčení 
podle předchozího bodu není možné získat z důvodu na straně osoby, které byl 
přístroj dodán. 

 
Za významnou službu je považováno poskytování servisu obdobného zdravotnického 
přístroje, jehož finanční hodnota byla nejméně 1.500.000,- Kč za období jednoho 
kalendářního roku. Obdobným zdravotnickým přístrojem se rozumí: 
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a) ve vztahu k Části 1) a Části 2) – magnetická rezonance od výrobce Siemens 
b) ve vztahu k Části 3) – PET/CT od výrobce Siemens    
 

• Uchazeč splňuje kriterium dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu 
techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to 
zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na 
to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, 
  

• Uchazeč splňuje kriterium dle § 56 odst. 2 písm. c) zákona předložením popisu 
technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti plnění 
poskytovaného v rámci této veřejné zakázky, 
 

K prokázání požadavku zadavatele podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona je 
nezbytné, aby uchazeč předložil doklady prokazující splnění podmínek pro poskytování 
servisních služeb stanovených ustanovením § 28 zákona o zdravotnických prostředcích. 

 
 

9.7. Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
a certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů 

 

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 
odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání 
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních 
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady 
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky 
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky, pokud k poslednímu dni, ke kterému je možné prokázat kvalifikaci, není tento 
výpis starší než tři měsíce. 
 
Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro 
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů 
prokázání splnění kvalifikace uchazečem. 
 
 

9.8.  Prokázání kvalifikace u nabídky podané více uchazeči (dodavateli) 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat 
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu.  

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady 
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, 
že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to 
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z veřejné zakázky. 
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9.9. Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele 

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 
písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen 
předložit:  
• doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 

písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 
subdodavatelem a  

• smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a 
to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 
odst. 1 písm. b) až d) zákona.  

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 
podle § 54 písm. a) zákona. 

 

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny (§ 44 odst. 3 písm. d/ 
zákona) 

 
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (Kč) v členění: 
 
Nabídková cena za každou část veřejné zakázky bez DPH, samostatně DPH včetně 
procentní sazby a nabídková cena včetně DPH za kalendářní měsíc poskytování servisních 
služeb. 
 
Nabídková cena nepřesáhne bez DPH pro Část 1) částku ve výši 149.167,- Kč za 1 
kalendářní měsíc, pro Část 2) částku ve výši 157.500,- Kč za 1 kalendářní měsíc a pro 
Část 3) částku ve výši 208.334,- Kč za 1 kalendářní měsíc. Nabídky, které budou 
obsahovat nabídkovou cenu přesahující výše uvedené limity, budou zadavatelem ze 
zadávacího řízení na příslušnou část veřejné zakázky vyloučeny. 
 
Nabídková cena za jednotlivou část veřejné zakázky musí být stanovena tak, aby 
zahrnovala předmět jednotlivé části veřejné zakázky, tj. poskytování servisních služeb, za 
období 1 kalendářního měsíce, jakož i další náklady, a to celkově za období jednoho 
kalendářního roku trvání smlouvy. Dalšími náklady se rozumí všechny ostatní související 
náklady, tj. náklady na cestu, práce, náhradní díly, helium, atd.  
 
Nabídková cena bude uvedena jako cena za jednotlivou část veřejné zakázky, tj. cena bez 
DPH za poskytování servisních služeb za 1 kalendářní měsíc. 

 
Nabídková cena bude konečná (bude obsahovat nejen všechny vedlejší náklady spojené 
s poskytováním plnění, ale i všechny poskytované slevy). 
 
Ke změně nabídkové ceny s DPH může po dobu realizace veřejné zakázky dojít pouze za 
předpokladu změny sazby DPH, a to pouze v rozsahu této změny. 
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Uchazeč závazně použije formulář nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací 
dokumentace. 

 

11.  Pokyny a požadavky na zpracování nabídky (§ 44 odst. 3 písm. e/ 
zákona) 

 
Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce v jednom originálním 
vyhotovení včetně příloh a v pěti kopiích včetně příloh. Nabídka nebude obsahovat 
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku lze podat doporučeně 
poštou nebo osobně na adresu zadavatele: Nemocnice Na Homolce, sekretariát ředitele, 
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol. Osobně je možné doručit nabídku na výše 
uvedenou adresu v pracovních dnech v čase od 8.00 do 16.00. Doručení nabídky je nutné 
ohlásit alespoň jeden pracovní den předem na tel. č. +420 257 273 000. 
 
Obálka s nabídkou bude označena „Servis MR Magnetom Avanto, MR Magnetom 
Symphony a PET/CT Biograph 40 – neotvírat“ a budou na ni uvedeny identifikační údaje 
uchazeče včetně doručovací adresy. 

 
Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny 
proti vyjmutí. 
 
Nabídka bude též zpracována v digitální podobě na CD (soubor .pdf), které bude 
přiloženo k písemné verzi. 
 
Nabídku je možné podat ke každé části veřejné zakázky samostatně nebo k několika 
částem veřejné zakázky.  

Zadavatel doporučuje uchazečům použití pořadí dokumentů specifikované v následujících 
bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: 

 
• Krycí list nabídky – Uchazeč použije závazně přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – 

krycí list nabídky, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče, 
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo 
zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí 
být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky) a uvede část veřejné zakázky, 
k níž podává nabídku.  

• Obsah nabídky – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů 
u jednotlivých oddílů (kapitol). Uchazeč bude při jejím vytváření respektovat 
ustanovení tohoto článku zadávací dokumentace.  

• Návrh smlouvy o poskytování servisních služeb – podepsaný osobou oprávněnou 
jednat za uchazeče a opatřený otiskem razítka. Návrh smlouvy bude shodný se zněním 
smlouvy, jež je Částí B zadávací dokumentace a bude doplněn v souladu s článkem 8. 
této části zadávací dokumentace. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje 
uchazeče. V návrhu smlouvy na poskytování servisních služeb musí být obsažen údaj 
o názvu a evidenčním čísle veřejné zakázky v souladu s uveřejněním zakázky 
v Informačním systému o veřejných zakázkách dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (http://www.isvzus.cz/usisvz/). Uchazeč upraví přílohu č. 2 
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návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb, jejíž vzor tvoří Část B zadávací 
dokumentace, s ohledem na část veřejné zakázky, ke které podává nabídku. Uchazeč 
předloží návrh smlouvy o poskytování servisních služeb jednotlivě, tj. samostatně, ke 
každé části veřejné zakázky, ke které podává nabídku.  

 

Nedílnou součásti nabídky uchazeče musí být 

• Formulář s uvedením nabídkové ceny podle čl. 10 Části A zadávací dokumentace  
 

• Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
� Výpis z evidence Rejstříku trestů pro splnění kvalifikace dle § 53 odstavec 1 

písmeno a) a b) zákona 
� Čestné prohlášení pro splnění kvalifikace dle § 53 odstavec 1 písmena c) až 

f), g), a j) až l) zákona 
� Potvrzení příslušného orgánu či instituce pro splnění kvalifikace dle § 53 

odstavec 1 písmeno h) zákona 
� Potvrzení příslušného finančního úřadu pro splnění kvalifikace dle § 53 

odstavec 1 písmeno f) zákona 
 

• Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
Výpis z obchodního rejstříku (je-li uchazeč zapsán) 
Doklad o oprávnění k podnikání 
 

• Doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát 
 

• Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů  
Seznam významných služeb 
Seznamu techniků a technických útvarů 
Doklady prokazující splnění podmínek pro poskytování servisních služeb 
zdravotnických zařízení stanovených ustanovením § 28 zákona o 
zdravotnických prostředcích 
 

• Doklad o splnění oznamovací povinnosti uchazečem v souladu s ustanovením § 31 
odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích. 
 

• Doklad o uhrazení jistoty prostřednictvím výpisu z účtu nebo originál bankovní 
záruky, je-li jistota poskytována formou bankovní záruky. 

 
 

12.  Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (§ 44 odst. 3 písm. 
g/ zákona) 

 
• Uchazeč určí kontaktní osoby odpovědné za realizaci části veřejné zakázky a uvede je 

v návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb (Část B zadávací dokumentace) 
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13.  Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií (§ 44 odst. 3 písm. 
f/ zákona) 

 
 
13.1. Hodnotící kritéria 

 
Jediným kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1 
písm. b) zákona nejnižší nabídková cena, kterou je nabídková cena za předmět plnění 
jednotlivé části veřejné zakázky za 1 kalendářní měsíc, bez DPH. Hodnocení nabídek se 
uskuteční dle § 79 zákona. 

 
13.2. Konečné vyhodnocení 
 

Vítězem příslušné části veřejné zakázky se stane uchazeč, který nabídne nejnižší 
nabídkovou cenu.  

 
13.3. Mimořádně nízká nabídková cena 
 

Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí 
hodnotící komise výši nabídkových cen ve vztahu k příslušné části předmětu veřejné 
zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění 
těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Zdůvodnění musí být 
uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud 
hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. 
  
Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, 
jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami. 
  
Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 
přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého 
zdůvodnění. Hodnotící komise odešle uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních 
dní před jeho konáním. 
  
Při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední hodnotící komise písemné 
zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení. 
  
Jestliže hodnotící komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká v důsledku toho, 
že uchazeč získal veřejnou podporu, může být nabídka vyřazena z tohoto důvodu pouze 
po konzultaci s uchazečem a za předpokladu, že uchazeč není schopen v dostatečné lhůtě 
stanovené hodnotící komisí prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s 
právními akty Evropských společenství. Jestliže hodnotící komise vyřadí nabídku z tohoto 
důvodu, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi. 
  
Neodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, 
nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění 
jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena.  
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14.  Souhlas uchazeče se zveřejněním budoucího smluvního vztahu 
 

Uchazeč předložením nabídky v tomto zadávacím řízení, poskytuje zadavateli souhlas 
k zveřejnění všech náležitostí případného budoucího smluvního vztahu se zadavatelem 
v tomto zadávacím řízení. 

 
 

15.  Komunikace mezi zadavatelem a uchazečem (dodavatelem) 
 

15.1. Písemná forma styku 
 

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli 
v zadávacím řízení musí mít písemnou formu a listinnou podobu.  

 
15.2. Doručování písemností 
 

Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů: 
• osobně 
• poštou 
• kurýrní službou 
V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
doručení kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti 
adresátem. 

 
15.3.  Doručování písemností účastníkům společné nabídky 
 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro 
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji 
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat 
písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně. 

 
 

16.  Změna podmínek zadávací dokumentace  
 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace 
(dodatečné dotazy) nebo z vlastního podnětu. Případnou změnu obsahu zadávací 
dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. 
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17.  Lhůty 
 

Zadávací lhůta dle § 43 zákona činí 60 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. 
 
 

18.  Jistota 
 

Uchazeč poskytne zadavateli k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti 
v zadávacím řízení ve smyslu § 67 zákona, jistotu ve výši 130.000,- Kč formou převodu 
na bankovní účet zadavatele č.  5012-1816024093/0300, var. symbol bude IČ uchazeče, 
do zprávy pro příjemce uchazeč uvede text „VZ Servis MR Magnetom Avanto, MR 
Magnetom Symphony a PET/CT Biograph 40 – jistota“, nebo poskytnutím bankovní 
záruky v téže výši. Pokud uchazeč poskytne jistotu ve formě bankovní záruky, předá 
originál bankovní záruky s nabídkou tak, aby jej bylo možné v případě potřeby vyjmout a 
vrátit příslušné bance. 

 
 

19.  Přílohy a další části zadávací dokumentace 
 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 3 – Formulář nabídkové ceny 
Příloha č. 4 – Specifikace zařízení, návod k použití Magnetom Avanto (CD) 
Příloha č. 5 – Specifikace zařízení, návod k použití Magnetom Symphony (CD) 
Příloha č. 6 – Specifikace zařízení, návod k použití Biograph 40 (CD) 
 
Část B – Smlouva o poskytování servisních služeb 
Část C – CD nosič s digitální verzí zadávací dokumentace 

 
 
 
 
 

Nemocnice Na Homolce 
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA 
ředitel nemocnice 


