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1 Identifikace zadavatele 
Zadavatel: SVAZ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ČESKÉ REPUBLIKY 

se sídlem:    Dům odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 
 

jeho jménem jednající:   Ing. Ladislav Friedrich, CSc., president Svazu zdravotních pojišťoven ČR   

IČ:    6383515 

Kontaktní osoba: JMÉNO: MUDr. Aleš Penn, pověřený pracovní skupinou pro 

zdravotnické prostředky 

    E-MAIL:  ales.penn@mediazp.cz 

    TEL.: + 420 725 228 210 

SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven sdružených ve SZP ČR a jejich klientů ve vztahu ke 

státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem 

zkvalitňování služeb pro své klienty.  

Předmět činnosti zadavatele:  

a) tvorba zásad společného postupu (sjednocování postupu) členů Svazu pro jednání se státními 
orgány, zájmovými sdruženími poskytovatelů zdravotní péče, příp. pojištěnců a zaměstnavatelů ve 
věcech týkajících se systému veřejného zdravotního pojištění jako celku a účasti zdravotních 
pojišťoven v tomto systému (koncepce zdravotnictví a zdravotního pojištění, legislativa, 
dohodovací řízení), 

b) výměna zkušeností a tvorba společných výkladů stanovisek a postupů k provádění veřejného 
zdravotního pojištění (metodika) v rozsahu činnosti členů např. v oblasti právní, zdravotní, 
informačních systémů a úhrad zdravotní péče, 

c) podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců členů Svazu a obecné orientace veřejnosti v otázkách 
veřejného zdravotního pojištění, 

d) zastupování členů v případech, kdy tak stanoví zákon nebo kdy se tak členové dohodnou, včetně 
zastupování v mezinárodních organizacích, 

e) zabezpečování dohodnutých služeb pro své členy, 

f) zabezpečování podkladů pro správní řízení související se stanovováním cen léčivých přípravků, 
zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.  
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3 Seznam zkratek  
Zkratka Pojem Popis 

SZP ČR Svaz zdravotních pojišťoven České 

republiky 

--- 

ZD Zadávací dokumentace  

DDOT Dlouhodobá domácí oxygenoterapie  

VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 

České republiky 
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4 Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace, jakožto soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 

zadavatele, vymezuje předmět veřejné soutěže v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.  

4.1.1 Součásti zadávací dokumentace 

1. Krycí list nabídky – (Příloha č. 1). 
2. Podrobné podmínky veřejné soutěže -  specifikace veřejné soutěže. 
3. Kvalifikační dokumentace, včetně formuláře pro prokázání splnění základních kvalifikačních 

předpokladů uchazeče - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
(Příloha č. 2).  

4. Vzorová rámcová smlouva (Příloha č. 3). 
5. Technická specifikace pro průběh elektronické aukce (Příloha č. 4). 

4.1.2 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

V případě, že uchazeč v zadávací dokumentaci shledá případné rozdíly nebo nejasnosti, může si 

vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu 

adresovaného kontaktní osobě zadavatele. Tento dotaz musí být doručen nejpozději 5 dnů před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel na tyto dotazy odpoví písemně a všem uchazečům 

shodně. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě zadavatel není povinen odpovědět. 
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5 Specifikace veřejné soutěže 

5.1 Název veřejné soutěže: „GARANCE CENY ZA NÁJEM OXYGENÁTORŮ 

HRAZENÝ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI V RÁMCI  VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO 

POJIŠTĚNÍ“ 

5.2 Předmět veřejné soutěže: 

5.2.1 Vymezení předmětu veřejné soutěže 

Předmětem této veřejné soutěže je zajištění nižší ceny nájemného hrazeného v současné době 

zdravotními pojišťovnami ve smyslu ust. § 17 odst. 8 písm. a), bod 3. zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za nájem zdravotnických prostředků – 

„OXYGENÁTORŮ“, které zdravotní pojišťovny sdružené ve SZP ČR následně bezúplatně zapůjčují jimi 

registrovaným pojištěncům v rámci provádění veřejného zdravotního pojištění v souladu s ust. § 32 

odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.   

5.2.2 Popis stávajícího stavu vztahu zdravotních pojišťoven s distributory oxygenátorů 

1. Zdravotní pojišťovny (sdružené ve SZP ČR) v současné době v rámci naplňování svého poslání 

při provádění veřejného zdravotního pojištění v souladu s ust. § 32 odst. 3 zákona č. 48/1997 

Sb. zapůjčují bezúplatně jimi registrovaným pojištěncům zdravotnické prostředky označené 

v příslušném číselníku VZP symbolem „J“ a „Z“. Přičemž platí, že s těmito zdravotnickými 

prostředky jsou jednotlivé zdravotní pojišťovny oprávněny nakládat ve smyslu ust. § 32 

odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. na základě nájemního vztahu uzavíraného s výrobcem či 

distributorem těchto zdravotnických prostředků s tím, že následně po odsouhlasení revizním 

lékařem dané zdravotní pojišťovny jsou tyto zdravotnické prostředky zapůjčovány 

konečnému uživateli – registrovanému pojištěnci.  

2. Smyslem a účelem této veřejné soutěže je zajištění nižší ceny nájemného placené ve smyslu 

ust. § 17 odst. 8 písm. a), bod 3. zákona č. 48/1997 Sb., za nájem zdravotnických prostředků – 

„OXYGENÁTORŮ“, aby zdravotní pojišťovny dostály své povinnosti dle ust. § 15 odst. 8 

poslední věta zákona č. 48/1997 Sb.  

5.2.3 Obecné parametry předmětu veřejné soutěže 

1. DDOT je indikována u nemocného ve stabilizovaném stavu základního plicního onemocnění 
po vyčerpání všech jiných dostupných léčebných prostředků. 

2. Léčba je hrazena pouze na základě indikace pneumoftizeologa a podléhá schválení revizním 
lékařem zdravotní pojišťovny. V současné době lze indikovat dvě možnosti léčby: Kyslíkovým 
koncentrátorem, Mobilním systémem HOMELOX. 

3. DDOT – indikační kritéria – Kyslíkový koncentrátor - klidová hodnota ve dne z arteriální krve 
PaO2 7,3-8,0 kPa 

a) prekapilární plicní hypertenze dle ECHO nebo katetrizace nebo rtg hrudníku,  
b) sekundární polycytemie, 
c) EKG znaky hypertrofie PKS. Klidová hodnota ve dne z arteriální krve PaO2 <7,3 kPa. 

Bez dalších přidružených nálezů.  
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Nemocní s intersticiálními plicními procesy, po zátěži 50 W po dobu 5 minut dojde k poklesu 
PaO2 pod 8 kPa. Před přidělením koncentrátoru kyslíku musí být proveden během jednoho 
dne kyslíkový test, který musí dokumentovat po inhalaci kyslíku průtokem 2 l/min vzestup 
PaO2 alespoň o 1 kPa. Hodnota PaO2 se při 30 min inhalaci O2 může mírně zvýšit, avšak zvýšení 
větší než 1 kPa je kontraindikací DDOT. Optimální průtok O2 je takový při němž je PaO2 vyšší 
než 8 kPa. 

4. DDOT – indikační kritéria – HOMELOX -  předpokládá provedení kyslíkového testu a                 
 dvou 6-minutových testů chůze (bez kyslíku a s kyslíkem) a změření SpO2 po skončení 
druhého testu. Pacienti musí splňovat 3 podmínky při 6-minutovém testu chůze: 

a) Vyšetřovaní nemocní ujdou bez kyslíku minimálně 130 metrů,  
b) Po zjištění hodnot průtoku O2 klidového kyslíkového testu a jeho následné úpravě 

(zvýšení průtoku kyslíku o 1 l/min dosažených klidových hodnot průtoku O2) ujdou 
pacienti s kyslíkem vzdálenost minimálně o 25% delší než bez kyslíku,  

c) Po ukončení testu mají pacienti saturaci kyslíku minimálně SpO2 90%. Nemocní s 
chronickou respirační insuficiencí, kteří potřebují ke korekci hypoxémie průtok kyslíku 
3,5 l/min a vyšší. Nemocní s chronickou respirační insuficiencí zařazení na čekací 
listině k transplantaci plic. 

6. DDOT současný stav:  
a) Standardní koncentrátor do 5 l/min  
b) Kapalný kyslík Heimox/Helios do 6 l/min 

 

5.2.4 Předmět veřejné soutěže 

1. Předmětem této veřejné soutěže je uzavření rámcové smlouvy mezi vítězným uchazečem a 

zadavatelem (SZP ČR), jejímž obsahem bude dohoda o garanci ceny nájemného, hrazeného 

zdravotními pojišťovnami ve smyslu ust. § 17 odst. 8 písm. a), bod 3. zákona č. 48/1997 Sb. 

v souvislosti s nájmem a poskytováním  dalších služeb souvisejících se zapůjčováním a dalším 

provozem oxygenátorů (zdravotnických prostředků odpovídajících obecným parametrům 

veřejné soutěže ve smyslu čl. 5.2.3. této ZD) ve smyslu ust. § 32 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. 

a stejně tak i dohoda o garanci dostupnosti zejména servisních a jiných služeb souvisejících se 

zapůjčováním zdravotnických prostředků „OXYGENÁTORŮ“. 

2. Předmět této veřejné soutěže je dělen na dvě části, a to v závislosti na indikačních kritériích 

uvedených v čl. 5.2.3 této ZD, a to takto: 

i. ČÁST A) -  soutěž o paušální cenu nájemného za den nájmu zdravotnického 

prostředku odpovídajícího použití při indikaci ve smyslu čl. 5.2.3 odst. 3 této ZD, 

 

a 

 

ii. ČÁST B) - soutěž o paušální cenu nájemného za den nájmu zdravotnického 

prostředku odpovídajícího použití při indikaci ve smyslu čl. 5.2.3 odst. 4 této ZD. 
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5.3 Doba a místo plnění veřejné soutěže 

5.3.1 Předpokládaná doba trvání veřejné soutěže 

Doba smluvního vztahu (rámcové smlouvy) na základě výsledků veřejné soutěže je stanovena 

na 24 kalendářních měsíců, a to od prvního dne měsíce následujícího po okamžiku podpisu příslušné 

rámcové smlouvy, s tím že dílčí smlouvy uzavírané jednotlivými zdravotními pojišťovnami, na základě 

této rámcové smlouvy budou uzavírány nejméně po dobu trvání rámcové smlouvy, nedohodnou-li se 

pronajímatel a konkrétní zdravotní pojišťovna jinak. 

5.3.2 Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné soutěže 

Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením veřejné soutěže a uzavřením rámcové 

smlouvy s vybraným uchazečem. Zadavatel v souvislosti tímto uvádí, že k podpisu smlouvy by mělo 

dojít bez zbytečných odkladů po řádném ukončení veřejné soutěže, nejpozději do jednoho měsíce 

ode dne oznámení zadavatele, že veřejná soutěž byla řádně ukončena. 

5.3.3 Místo plnění 

Místem plnění je území České republiky. 

5.4 Technické podmínky plnění veřejné soutěže  

5.4.1 Technická specifikace výrobku - oxygenátoru 

Uchazeč je povinen v rámci podání nabídky na plnění této veřejné soutěže předložit odpovídající 

podklady prokazující požadovanou kvalitu dotčeného zdravotnického prostředku v souladu se 

zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a direktivami 

platnými v EU: 

a) 93/42/EHS – technické požadavky na ZP, 
b) 90/385/EHS – technické požadavky na aktivní implantabilní ZP, 
c) 98/79/ES – technické požadavky na ZP in vitro, nebo 

 
je uchazeč povinen prokázat, že dotčenému zdravotnickému prostředku byl přidělen kód ZP 
v číselníku vydávaném a spravovaném VZP ČR (splnění podkladů k posuzování zdravotnických 
prostředků dle platných direktiv EU). 
  

5.4.2 Servisní podmínky 

1. Uchazeč je v rámci podání nabídky na plnění této veřejné soutěže povinen prokázat „Servisní 
pokrytí“ v rámci celé ČR, a to včetně uvedení příslušných servisních míst spolu s uvedením, 
zda servisní místo je zajišťováno vlastními zaměstnanci, nebo zda se jedná o smluvního 
partnera. Uchazeč je zároveň povinen u každého servisního místa uvést i příslušnou oblast 
pokrytí (specifikace regionu pokrytí). 

2. Uchazeč v rámci své nabídky zároveň předloží časový návrh zabezpečení oprav nebo výměny 
koncentrátorů s uvedením doby, v níž je schopen garantovat odpovídající zásah, tedy 
provedení opravy či výměny příslušného typu oxygenátoru.  
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3. Zároveň uchazeč předloží i návrh systému hlášení přerušení nájmu při hospitalizaci uživatele 
nebo při jeho úmrtí, který se následně, po provedeném zhodnocení zadavatelem, stane 
součástí příslušné smlouvy na plnění této veřejné soutěže.   

4. Uchazeč je povinen svůj závazek ve smyslu odst. 1 až 3 tohoto článku prokázat čestným 
prohlášením, které bude obsahovat veškeré požadované údaje o jednotlivých servisních 
místech.     

5. Zadavatel bezpodmínečně vyžaduje, aby uchazeč garantoval tzv. „operační dobu“  
(dobu, v níž musí být provedena oprava či výměna odpovídajícího oxygenátoru), a to pro 
celé území České republiky s tím, že tato operační doba nesmí přesáhnout dobu 8 hodin od 
nahlášení závady na oxygenátoru. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení nabídky 
z dalšího hodnocení.      

  

5.4.3 Další podmínky plnění veřejné soutěže 

5.4.3.1 Povinnost vítězného uchazeče 

1. Uchazeč je povinen v rámci své nabídky garantovat, že ke dni uzavření příslušné rámcové 

smlouvy ve smyslu čl. 5.2.4 této ZD upraví své dosavadní smluvní vztahy se všemi zdravotními 

pojišťovnami sdruženými ve SZP ČR tak, aby výše nájemného u těchto smluv nepřesahovala 

nadále od daného okamžiku hodnotu nabídkové ceny nabídnuté uchazečem v rámci této 

veřejné soutěže ve smyslu čl. 8.7 této ZD, a to minimálně po dobu platnosti rámcové 

smlouvy.  

2. Uchazeč je povinen svůj závazek ve smyslu odst. 1 tohoto článku prokázat čestným 

prohlášením, které bude následně inkorporováno do rámcové smlouvy ve smyslu čl. 5.2.4 

této ZD. 

5.4.3.2 Povinnost zadavatele, resp. svazových zdravotních pojišťoven 

Zadavatel deklaruje, že pro zajišťování zdravotní péče pomocí daného druhu zdravotnického 

prostředku pro potřebné pojištěnce bude nabídku vítězného uchazeče preferovat jako „nabídku první 

volby“. Zároveň však platí, že jednotlivé svazové zdravotní pojišťovny jsou na základě této veřejné 

soutěže oprávněny, nikoli však povinny uzavírat příslušné smluvní vztahy s vítězným uchazečem a 

využívat tak cenové nabídky vítězného uchazeče jako tzv. „první volby“ při zajišťování příslušného 

zdravotnického prostředku pro jimi registrované pojištěnce v rámci provádění veřejného zdravotního 

pojištění v souladu s ust. § 32 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.  
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6 Kvalifikační dokumentace 
1. Kvalifikační dokumentace vymezuje zadavatelem uplatněné požadavky na kvalifikaci 

uchazeče a stanovuje tak jednotlivé kvalifikační předpoklady. 

2. Uchazeč, který podá nabídku ve veřejné soutěži, je povinen prokázat splnění kvalifikace 

v rozsahu a způsobem stanoveným v této části zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen 

prokázat splnění níže uvedené kvalifikace doložením vyžadovaných dokladů, přičemž doklady 

prokazující splnění kvalifikace musejí být zadavateli doručeny společně s nabídkou uchazeče, 

v jedné uzavřené a označené obálce (obalu), a to nejpozději do konce lhůty pro podání 

nabídek. Splnění požadavků kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným v této části 

zadávací dokumentace je předpokladem pro posuzování nabídky uchazeče. 

6.1 Obecné požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Uchazeč je povinen řídit se níže uvedenými požadavky na prokazování splnění kvalifikace: 

6.1.1 Pravost a stáří dokladů 

1. Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy uchazečem 

v originále nebo v úředně ověřené kopii (formu originálů listin podle této dokumentace tak 

splňuje i úředně ověřená kopie listiny), není-li v této zadávací dokumentaci výslovně 

stanoveno, že postačí předložení kopie. Požaduje-li zadavatel předložení dokladu ve formě 

kopie, musí být každá kopie opatřena čestným prohlášením uchazeče, že opis listiny se 

doslovně shoduje s originálem, a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče nebo osobou zmocněnou. 

2. Požaduje-li zadavatel čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče nebo osobou zmocněnou. V případě podpisu zmocněnou osobou 

musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění součástí dokladů, kterými uchazeč 

prokazuje splnění kvalifikace. 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.  

6.1.2 Změny v kvalifikaci  

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci uchazeče, 

je uchazeč povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně 

předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 

6.1.3 Ochrana údajů 

Pokud by kterýkoliv doklad předkládaný uchazečem obsahoval citlivé či osobní údaje ve smyslu § 4 

písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je 

uchazeč povinen zajistit a předložit výslovný souhlas příslušných osob se zpracováním citlivých či 

osobních údajů. 
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6.2 Rozsah kvalifikace 
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: 

A. základních kvalifikačních předpokladů; 

B. profesních kvalifikačních předpokladů; 

6.3 Základní kvalifikační předpoklady  

6.3.1 Výčet základních kvalifikačních předpokladů 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, podílnictví, 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 soutěžní návrh 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, 

b) 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 soutěžní návrh 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, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště účastníka, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště účastníka, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč 
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající 
za činnost účastníka soutěže, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

6.3.2 Způsob prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. 

Uchazeč je oprávněn použít pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu formulář uvedený 

v Příloze č. 2. Pokud použije jinou formu, musí z tohoto dokumentu vyplynout všechny požadované 

informace. 

6.4 Profesní kvalifikační předpoklady  

6.4.1 Výčet profesních kvalifikačních předpokladů 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:  
a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence; 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné soutěže 

6.4.2 Způsob prokazování splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: 
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán *odstavec 6.4.1 písm. a)+; zadavatel požaduje po uchazečích předložení 

výpisu z obchodního rejstříku i v případě, že uchazeč prokazuje splnění kvalifikace výpisem ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to z důvodu ověření osoby oprávněné k podpisu 

dokumentů nabídky na veřejnou soutěž,  

b) výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenských listů či koncesí nebo výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů, či předložením jiných dokladů o oprávnění k podnikání 

podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné soutěže 

[odstavec 6.4.1 písm. b)+. 
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7 Obchodní, platební a ostatní podmínky  

7.1 Obchodní, platební a jiné podmínky 
1. Zadavatelem požadované obchodní, platební a jiné podmínky týkající se předmětu plnění 

veřejné soutěže, jsou obsaženy v návrhu obchodních, platebních a jiných podmínek, které 

jsou součástí Přílohy č. 3 této ZD a tvoří nedílnou obsahovou součást zadávací dokumentace. 

2. Uchazeč podáním nabídky v rámci této veřejné soutěže čestně prohlašuje, že respektuje 

veškeré požadavky zadavatele stanovené v této zadávací dokumentaci, nečiní k nim žádné 

výhrady a považuje je za závazné pro případné uzavření smlouvy se zadavatelem. 

7.2 Návrh smlouvy 
1. Uchazeč předloží ve své nabídce návrh rámcové smlouvy. Uchazečem předložený návrh 

rámcové smlouvy musí odpovídat ustanovením obecně závazných právních předpisů, které 

se vztahují na předmět plnění této veřejné soutěže a musí odpovídat veškerým požadavkům 

zadavatele uvedeným v těchto zadávacích podmínkách, tj. že po obsahové stránce musí 

odpovídat zadavatelem požadovaným obchodním, platebním a jiným podmínkám. Uchazeč 

je povinen závazně použít vzor rámcové smlouvy uvedený v Příloze č. 3 této ZD. 

2. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v 

souladu se způsobem jednání za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou 

zmocněnou k takovému úkonu. 
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8 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

8.1 Nabídka 
Předpokladem nutným pro pozdější případné uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem je podání 

nabídky. Součástí nabídky jsou dokumenty požadované zákonem či zadavatelem v této ZD a 

rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka obsahuje návrhy smluv 

podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka uchazeče musí pokrývat 

celý rozsah předmětu plnění veřejné soutěže.  

8.2 Podání nabídky 
1. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka uchazeče může pokrývat celý rozsah 

předmětu plnění veřejné soutěže, tedy jak pro ČÁST A) tak pro ČÁST B), nebo se může 

vztahovat pouze na jednu z možných částí veřejné soutěže.  

2. Obálku s nabídkou je možné zaslat poštou nebo osobně předat v pracovních dnech v době 

od 8:00 do15:30 hodin, na adrese zadavatele: 

Svaz zdravotních pojišťoven České republiky,  

Dům odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 

 9. patro, číslo dv. 902.  

3. Nabídku je nutné podat nejpozději do 10. 9. 2010, a to do 12:00 hodin. 

8.3 Požadavky na varianty nabídky  
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  

8.4 Forma a obsah nabídky 

8.4.1 Forma nabídky 

1. Nabídka se podává písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být 

podána v řádně uzavřené neprůhledné obálce nebo obalu, označené názvem veřejné 

soutěže: 

Veřejná soutěž 

„GARANCE CENY ZA NÁJEM OXYGENÁTORŮ  

V RÁMCI  VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ“ 

N e o t v í r a t 

 

2. Na vnějším obalu musí být dále uvedena adresa uchazeče. 

3. Nabídka a další požadované dokumenty budou zpracovány v českém jazyce. V případě, že 

jsou dokumenty vyhotoveny či vystaveny v cizím jazyce, musí být předloženy v původním 
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jazyce a též úředně přeloženy do českého jazyka; to neplatí, pokud jde o nabídku a doklady 

ve slovenském jazyce. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. 

Jednání o uzavření smlouvy bude probíhat v českém jazyce.  

4. Veškeré dokumenty musí být kvalitním způsobem vytisknuty tak, aby byly dobře čitelné, a 

nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

5. Nabídka bude podána  v jednom vyhotovení v originále a dále ve 3 fotokopiích pro potřeby 

hodnotící komise a příp. přizvaných odborných poradců. Každé vyhotovení nabídky bude 

zřetelně označeno jako „Originál“ nebo „Kopie“.  

6. Zadavatel požaduje jako součást listinné nabídky předložení veškeré textové a tabulkové části 

nabídky (s výjimkou úředních dokladů) v elektronické formě na vhodném médiu (nejlépe CD 

nebo DVD) ve formátu .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls, .xlsx a .html. Elektronická forma a obsah 

nabídky musí být ve shodě s listinnou formou nabídky, ale nemusí být v jednom 

souboru/dokumentu a jednotlivé listy nabídky nemusejí být číslovány. Za originál nabídky 

bude považována pouze listinná forma nabídky označená jako „Originál“. 

8.5 Zabezpečení nabídky 
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. prošitím, pevným svázáním 

provázkem s pečetí nebo nálepkou a razítkem, kroužkovou vazbou). Uchazeč očísluje všechny listy 

nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou počínaje listem č. 1 s obsahem 

nabídky se seznamem všech doložených dokumentů a uvedením jejich čísla stránky. Listy nebo 

vkládané díly oddělující jednotlivé oddíly nabídky číslovány být nemusí. 

8.6 Struktura nabídky, povinný a doporučený obsah 
1. Nabídka bude rozdělena do třech částí, a to:  

A. „Část prvá: Kvalifikace uchazeče“ 
B. „Část druhá: Nabídka“ 
C. „Část třetí: Návrh smlouvy“ 

2. Každá část nabídky musí být členěna do samostatných oddílů, řazených a označených shodně 

s následujícími pokyny.  

8.6.1 Část prvá: Kvalifikace uchazeče  

Tato část bude obsahovat doklady prokazující splnění kvalifikace. Požadavky na strukturu jsou 
následující:  

a) titulní list;  
b) obsah dokumentu s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; 
c) identifikační údaje uchazeče vyplněné dle krycího listu nabídky;  
d) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů;  
e) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů.  

8.6.2 Část druhá: Nabídka 

1. Tato část bude obsahovat nabídku uchazeče, zejména pak ekonomické, metodické a 

technologické podmínky nabídky a popis služeb, které jsou předmětem nabídky uchazeče v 
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této veřejné soutěži, včetně souvisejících plnění, a to buďto pro obě části veřejné soutěže 

nebo jen pro jednu z možných částí veřejné soutěže, ve smyslu čl. 5.2.4 této ZD  

2. Požadavky na strukturu jsou následující:  
a) titulní list;  
b) obsah dokumentu s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; 
c) krycí list nabídky (Příloha č. 1 ZD);  
d) srozumitelné, jasné a dostatečně podrobné souhrnné slovní shrnutí předkládané 

nabídky, prokazující splnění požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné soutěže a 
odkazující na příslušné doklady prokazující jejich splnění, umožňující zadavateli ověření 
splnění požadovaného rozsahu předmětu plnění veřejné soutěže, v té které její části ve 
smyslu čl. 5.2.4 této ZD.  

8.6.3 Část třetí: Návrh smlouvy 

1. Tato část musí obsahovat návrh smluvní dokumentace, a to návrh „rámcové smlouvy“, která 

musí splňovat obsahové a formální náležitosti stanovené v Oddíle 7. ZD – obchodní, platební 

a jiné podmínky. 

2. Požadavky na strukturu jsou následující:  

a) titulní list;  

b) návrh smlouvy;  

8.7 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
1. Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění cena bez DPH, % sazba DPH, a cena včetně 

DPH. 

2. Nabídková cena bude tvořena tak, že uchazeč uvede celkovou nabídkovou paušální cenu za 

měsíc, a to podle toho zda se rozhodne podat nabídku vztahující se na jednu nebo na obě 

části veřejné soutěže dle článku 5.2.4 této ZD:  

i. ČÁST A) - paušální cena nájemného za den nájmu zdravotnického prostředku 

odpovídajícího použití při indikaci ve smyslu čl. 5.2.3 odst. 3 této ZD; 

 

ii. ČÁST B) - paušální cena nájemného za den nájmu zdravotnického prostředku 

odpovídajícího použití při indikaci ve smyslu čl. 5.2.3 odst. 4 této ZD. 

4. Uchazeč stanoví v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy nabídkovou cenu částkou v Kč, 

a to pro jednu nebo obě části této veřejné soutěže.  

5. Nabídková cena musí být shodná s cenou na krycím listu nabídky. Uchazeč závazně použije 

vzor krycího listu (viz Příloha č. 1 ZD). 

6. Nabídková cena musí být definována jako nepřekročitelná a platná po celou dobu plnění 

smlouvy a musí obsahovat veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu 

smlouvy, tj. cenu nájmu včetně dalších služeb souvisejících s provozem oxygenátorů (servis, 

doprava, apod.). 
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9 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 

9.1 Způsob hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny, a to zvlášť: 

i. ČÁST A) veřejné soutěže - paušální cena nájemného za den nájmu zdravotnického 

prostředku odpovídajícího použití při indikaci ve smyslu čl. 5.2.3 odst. 3 této ZD; 

 

ii. ČÁST B) veřejné soutěže - paušální cena nájemného za den nájmu zdravotnického 

prostředku odpovídajícího použití při indikaci ve smyslu čl. 5.2.3 odst. 4 této ZD. 

9.2 Způsob hodnocení nabídek  

9.2.1 Obecná pravidla hodnocení nabídek 

1. Pro hodnocení nabídek na plnění této veřejné soutěže bude použito prostředků elektronické 

aukce, a to pro obě části najednou. Uchazeč není povinen vkládat nabídky na celý nákupní 

koš. 

2. Elektronická aukce bude probíhat s těmi uchazeči, jejichž nabídka bude po „předběžném 

hodnocení“, resp. po případném doplnění chybějících dokumentů v hodnotící komisí určené 

lhůtě ve smyslu čl. 10.2 této ZD, z pohledu kvalifikačních předpokladů a podmínek plnění této 

veřejné soutěže posouzena jako vyhovující a nebude z nějakého důvodu z vlastního procesu 

hodnocení nabídek vyloučena. 

3. Uchazeč podáním své nabídky souhlasí s následnou  registrací do aukčního systému 

AllyTRADE (www.allytrade.cz) pro potřeby konání elektronické aukce. 

Obecná pravidla elektronické aukce:  

4. Všem úspěšným uchazečům (viz výše) bude odeslána e-mailem výzva k účasti v elektronické 

aukci (dále jen „Výzva k účasti“).  

5. V rámci této Výzvy k účasti budou úspěšným uchazečům přidělena jedinečná přihlašovací 

jména a hesla, která jim umožní individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým 

pro provedení elektronické aukce, a to spolu s informací ohledně data a času zahájení 

elektronické aukce.  

6. Elektronická aukce nebude zahájena dříve než po uplynutí dvou pracovních dnů ode dne 

prokazatelného doručení Výzvy k účasti poslednímu z  uchazečů úspěšných v předběžném 

hodnocení nabídek.  

7. Elektronická aukce bude probíhat v jednom dni s tím, že průběh aukce bude jednokolový a 

bude probíhat ve vymezeném časovém období s jasně určenou hodinou zahájení a ukončení 

elektronické aukce. Zároveň bude stanoven limit pro ukončení elektronické aukce pro případ, 

že po určitou dobu nebudou přijaty nové aukční hodnoty. 

http://www.allytrade.cz/
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8. Uchazeči mohou v rámci jednotlivých aukčních nabídek podávat nové aukční hodnoty tak, že 

nové aukční hodnoty musí splňovat minimální rozdíly pro jednotlivá podání – minimální 

rozdíl pro jednotlivá podání byl stanoven na celé desetinné jednotky Kč. 

9. Uchazečům budou on-line před zahájením elektronické aukce a stejně tak v průběhu 

elektronické aukce dostupné informace o aktuální nejvýhodnější aukční hodnotě (bez 

identifikace uchazeče, který nabídku poskytl), informace o pořadí uchazeče a dále časový údaj 

o průběhu aukce.   

10. Elektronická aukce bude ukončena okamžikem: 

a) vypršení určeného časového období určeného pro průběh elektronické aukce,  

b) vyčerpáním všech opakování pro automatické prodlužování aukce (podmínky 

prodlužování budou upřesněny).  

11. O dalších podmínkách průběhu elektronické aukce budou uchazeči úspěšní v předběžném 

hodnocení informováni v dostatečném předstihu před jejím vlastním zahájením, a to v rámci 

Výzvy k účasti. 

12. Zadavatel si vyhrazuje právo od elektronické aukce ustoupit. 

13. Podrobnější informace o elektronické aukci jsou uvedeny v Příloze č. 4 

9.2.2 Výsledné hodnocení 

Na základě výsledků hodnocení bude jako vítězný uchazeč vybrán vždy ten z uchazečů, který v rámci 

dané části veřejné soutěže nabídne nejvýhodnější nabídkovou cenu za nájem zdravotnických 

prostředků (oxygenátorů), pro tu kterou indikační skupinu ve smyslu čl. 5.2.3 této ZD. 
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10 Ostatní podmínky 

10.1 Otevírání obálek s nabídkami 
1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 13. 9. 2010 od 9:30 hodin na adrese 

zadavatele - Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, Dům odborových svazů, 

nám. W. Churchilla 2, Praha 3,  zasedací místnost 9. patro, číslo dv. 902. 

2. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal 

nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. V rámci procesu otevírání obálek nebudou 

přítomným zástupcům sdělovány hodnoty nabídek jednotlivých uchazečů. 

10.2 Možnost doplnění nabídek 
1. Po provedení tzv. předběžného hodnocení nabídek, kdy hodnotící komise posoudí jednotlivé 

přijaté nabídky uchazečů po formální a obsahové stránce z pohledu kvalifikačních 

předpokladů a podmínek plnění této veřejné soutěže, bude uchazečům, jejichž nabídky byly 

shledány jako neúplné, dána možnost k jejich doplnění.  

 

2. Hodnotící komise pro tento případ vyzve dotčené uchazeče, aby ve stanovené lhůtě, tj. 

nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení výzvy, své nabídky doplnili. 

10.3 Zvláštní práva zadavatele 
1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit veřejnou soutěž bez udání 

důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky, upravit nebo doplnit podmínky veřejné 
soutěže, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem. 

 
2. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. 

 
3. Nabídky se nebudou uchazečům vracet. 

 
4. Pokud nabídky budou označeny v rozporu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci 

dle tohoto materiálu, nebudou přijaty, nebudou otevřeny a hodnoceny a budou vráceny 
odesílateli. 

 
5. Výběrem nejvhodnější nabídky na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce 

nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její 
konečné znění. 

 
6. O provedeném výběru a výsledcích hodnocení veřejné soutěže budou všichni účastníci, kteří 

nebudou v průběhu veřejné soutěže vyloučeni, písemně informováni. 
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10.4 Další části zadávací dokumentace - PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) 

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) 

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy (vzor) 

Příloha č. 4 -  Technická specifikace pro průběh elektronické aukce 
 
 
 
 
 

V Praze dne ____.____._________ 

 

 

 

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

podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko zadavatele 


