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 VÝZVA  

k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace  

dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných  

zakázkách (dále jen „ZVZ“)  

 
Evidenční číslo zakázky: LDN 003/2017VZMR 

 
Zadavatel - Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví  tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

"Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – dodávka léků a infúzních roztoků“ 

V souladu s ustanoveními § 27 odst. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů se pro toto řízení nepoužije zákon o veřejných zakázkách, s výjimkou ustanovení 

odst. (1), (2) a (3) § 6 tohoto zákona. 

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

 

Název:  Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví  

Právní forma:  Příspěvková organizace  

Sídlo:  Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví  

IČ:   00190560  

Zastoupen:    Mgr. Jana Tomšů, ředitelka  

Kontaktní osoba:  Ing. Alfréd Mede, vedoucí PTÚ 

Tel:  +420 466 680 325  

e-mail:  mede@ldn-rybitvi.cz 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka č. 710 

 

 

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou dle § 31 ZVZ.  

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiva pro LDN Rybitví po dobu 12 

měsíců od data podepsání smlouvy.  
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Podrobný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je popsán v obchodních podmínkách (v návrhu 

smlouvy), včetně veškerých součástí plnění.  

Klasifikace předmětu veřejné zakázky  

 

 Hlavní předmět:   CPV – 33600000 – 6 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky 

 

Rozsah výzvy: 

 

Zadávací dokumentaci tvoří: 

- tato výzva 

- příloha č. 1 – Soupis dodávek dle ATC skupin 

- příloha č. 2 – krycí list nabídky  

- příloha č. 3 – návrh  smlouvy vč. příloh 

- příloha č.4 – vzor „Čestné prohlášení“ 

 

Zadávací dokumentace je poskytnuta osloveným zájemcům a je také zveřejněna na internetové 

adrese zadavatele www.ldn-rybitvi.cz. 

 

Zadavatel přikládá k vyplnění Soupis dodávek dle ATC skupin, který vychází ze skutečné spotřeby 

léků v období roku 2016 a slouží pouze pro případ jednotného zadání a zpracování nabídkové 

ceny. Skutečné množství odebíraných léků se bude odvíjet od faktické skladby pacientů. 

 

V tomto Soupisu dodávek uchazeč ocení všechny položky. Každá položka bude oceněna jednou 

finanční částkou – jednotkovou cenou za dodávku léku (do této jednotkové ceny si uchazeč 

započítá kromě ceny léku i všechny nezbytné náklady – jako např. dopravu apod.). 

Výše uvedený dokument je v tištěné podobě přílohou č.1 této Zadávací dokumentace, současně je 

přiloženy v elektronické podobě ve formátu MS Excel. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito 

dokumenty je prioritním údajem tištěná forma dokumentů. 

 

Soupis dodávek dle ATC skupin je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeči jsou 

povinni nacenit každou číselnou položku tohoto Soupisu dodávek, přičemž zadavatel nepovažuje 

za oceněnou takovou položku u níž bude uvedeno 0,- Kč nebo nebude uveden žádný údaj.  

V případě nedodržení požadavku zadavatele, nabídka bude vyřazena z dalšího hodnocení a 

uchazeč bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
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Lhůta použitelnosti (záruka) 

Lhůta použitelnosti dodávaných léčivých přípravků je zadavatelem požadována, vyjma individuálně 

připravovaných léčivých přípravků (IVLP), minimálně 6 měsíců od data dodání.  

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 1 700 000,- Kč bez DPH. 

 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Doba plnění: 12 měsíců, počínající  dnem účinnosti  smlouvy 

Místem plnění veřejné zakázky:  

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví  

 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 5.4.2017 do 8:00 hod.  

 

Místem pro podání nabídek je:  

a)doporučeně poštou na adresu: 

   Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 

   Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví  

 

b)osobně na adresu:  

   Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 

   Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví  

  ve dnech pondělí a pátek 7 – 15:30 hodin  

 

Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat 

oznámení a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky:  

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“  

"Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – dodávka léků a infúzních roztoků  “. 
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6. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů 

Dodavatel musí prokázat kvalifikaci dle ust. § 75  odst. 1) ZVZ.  

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené dále pod body 6.2. – 6.3. budou 

zadavatelem požadovány pouze po uchazeči, se kterým bude uzavírána smlouva, a to v 

originále nebo úředně ověřené kopii.  

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.  

 

6.1. Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce  

Uchazeč prokáže splnění veškerých kvalifikačních předpokladů pro účely podání nabídky dle § 86 

odst. 2 zákona 134/2016 Sb. předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že 

splňuje zadavatelem níže požadované kvalifikační předpoklady (6.2.- 6.4.).  

Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří 

přílohu č. 4 této výzvy.  

 

6.2. Základní kvalifikační předpoklady - doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy 

Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZVZ 

způsobem dle ust. § 75 odst. 1 písm. a) až f) ZVZ.  

 

6.3. Profesní kvalifikační předpoklady - doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy  

Dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 77 písm. 1 ZVZ. Dodavatel tak 

předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence; 

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – tj. Osvědčení od České lékárnické komory 

k dodávkám léků do lůžkových zařízení. Dle § 45, odst. 2 ZVZ je uchazeč oprávněn předložit i jiný 

rovnocenný doklad. 

 

Dle § 86 odst. (2) dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským 

osvědčením pro veřejné zakázky. 
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6.4. Technické kvalifikační předpoklady - doklady předkládá uchazeč jako součást nabídky  

 

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání odborných schopností a 

zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. 

Uchazeč prokáže v nabídce splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:  

- seznamu osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o 

zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,  přičemž tyto osoby musí 

mít potřebné vzdělání, které upravuje zákon o léčivech a další speciální zákony.  

- popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti, 

 přičemž toto technické vybavení musí splňovat požadavky vyhlášky č. 92/2012 Sb., o 

požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních 

pracovišť domácí péče. 

-  prosté kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za přípravu 

a dodávky léků tvořících předmět plnění zadávané veřejné zakázky, přičemž tyto osoby musí 

mít potřebné vzdělání, které upravuje zákon o léčivech a další speciální zákony.  

Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 

předložení originálů nebo ověřených kopií výše uvedených dokladů. 

 

7. Hodnotící kritérium 

 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude posuzována 

následovně: 

1. nejnižší nabídková cena bez DPH posuzovaná samostatně za každou ATC skupinu léků: 

váha 90 %  = maximálně 90 bodů 

 

2. nabízená variabilita léků posuzovaná samostatně za každou ATC skupinu léků: 

váha 10 %  = maximálně 10 bodů   

Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré nutné náklady k 

realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících a musí se jednat o cenu 
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konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, dopravu do místa určení, případné poplatky, pojištění, 

apod. 

Celková nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně 

předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení plnění 

předmětu zadávané veřejné zakázky. 

 

Celková nabídková cena je součet všech dílčích součtů cen dle ATC skupin bez DPH. 

 

Ad a) Jako nejvhodnější bude v rámci hodnotícího kritéria nabídková cena bez DPH hodnocena 

nabídka za skupinu ATC s nejnižší hodnotou; taková obdrží v rámci hodnotícího kritéria 100 bodů. 

Další nabídky budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou dle následujícího vzorce  

[bodová hodnota 1] = [hodnota nejvhodnější nabídky] / [hodnota hodnocené nabídky] * 100 

Každá ATC skupina bude hodnocena samostatně. Součet bodů za jednotlivé ATC skupiny určí 

hodnotu výhodnosti celkové ceny bez DPH. Nabídka s nejvyšší hodnotou součtů bodů za jednotlivé 

ATC skupiny je nejvýhodnější cenovou nabídkou. 

 

Ad b) Jako nejvhodnější bude v rámci hodnotícího kritéria variability léků hodnocena nabídka s 

nejvyšším počtem nabídnutých generik v rámci jednotlivých ATC skupin, taková nabídka obdrží v 

rámci hodnotícího kritéria 100 bodů. Nabídka neobsahující žádnou variabilitu léků (generikum), 

bude hodnocena 0 body. Ostatní nabídky budou hodnoceny bodovou hodnotou stanovenou dle 

následujícího vzorce  

[bodová hodnota 2] = [hodnota hodnocené nabídky] / [hodnota nejvhodnější nabídky] * 100  

Nulová hodnota v rámci hodnotícího kritéria není důvodem vyřazení nabídky.  

Nabídka s nejvyšší hodnotou součtů bodů za jednotlivé ATC skupiny je nejvýhodnější nabídkou 

z hlediska variability léků. 

 

Bodové hodnoty dílčích hodnotících kritérií budou pro účely hodnocení nabídky vynásobeny 

relativní vahou kritéria a sečteny.  

 

[celková bodová hodnota] = [bodová hodnota 1] * 90 / 100 + [bodová hodnota 2] * 10 / 100 

 

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší celkovou bodovou 

hodnotu. 
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8. Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. 

 

9. Obchodní a platební podmínky 

9.1. Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu kupní 

smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy.  

9.2. Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do 

svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží 

stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních 

podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a 

platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání 

zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze 

zadávacího řízení. 

9.3.  Cena včetně DPH uvedená v nabídce (smlouvě) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje 

veškeré náklady (včetně případných plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením a pod.) 

uchazeče vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy.  

9.4. Zadavatel nebude vybranému dodavateli poskytovat zálohy. Fakturace bude probíhat 

měsíčně, na základě dodaného zboží, vždy podle objednatelem odsouhlaseného soupisu 

provedených dodávek. 

9.5. Daňové doklady budou mít kromě veškerých náležitostí stanovených platnými daňovými 

předpisy i přiložený soupis skutečně provedených dodávek, který bude uchazeč předávat i 

v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.  

9.6. DPH se řídí platným zákonem o dani z přidané hodnoty a s ním souvisejícími platnými 

právními předpisy.  

9.7. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, odešle je zadavatel ve 

lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

9.8. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 30 dnů od doručení faktury 

zadavateli. 

9.9. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že: 

 v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě 

bude celková nabídková cena (násl. fakturace) upravena podle výše sazeb DPH platných 

v době vzniku zdanitelného plnění. 
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 v průběhu realizace dojde k plošným změnám ceny léku např. vyhláškou MZ ČR, 

nařízením vlády apod. a uchazeč tyto změny nemohl ovlivnit.  

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.  

  

10. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

10.1. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v 

českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné 

zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu 

uchazeč uvede v krycím listu (příloha č. 2 této výzvy) a v návrhu smlouvy (příloha č. 3 této 

výzvy).  

10.2. Nabídková cena bude zpracována do Soupisu dodávek dle ATC skupin obsaženého 

v příloze č.1 zadávací dokumentace. Uvedené jednotkové ceny budou závazné a nejvýše 

přípustné za danou skupinu léků. Zadavatel požaduje ke každému  ATC kódu  v rámci 

nabídkové (jednotkové) ceny nabídnout variabilitu léků (generika) dle uvážení uchazeče. 

Nabízená variabilita léků je součástí hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky. 

10.3. Uchazeč je povinen zadavateli předložit oceněný Soupis dodávek ve stejné struktuře a 

členění jako je v příloze č.1. Rovněž musí uchazeč dodržet posloupnost jednotlivých 

položek a jejich obsahovou náplň. Všechny číselné položky označené červeně musí být 

oceněny a doplněny. Současně s listinnou podobou předloží uchazeč ve své nabídce i 

oceněný Soupis dodávek na CD disku ve formátu MS Excel. 

 

11. Požadavky na zpracování nabídky 

11.1. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce a to včetně 

požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Veškeré doklady 

budou kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Nabídka nebude 

obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky 

včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.  

V případě, že je některý z dokladů doložen v cizím jazyce (neplatí pro slovenský jazyk), je 

nutné k tomuto dokladu doložit úřední překlad do českého jazyka. 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány 

osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí 

být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 
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11.2. Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje 

Zadavatel doporučuje členění podle následujících bodů: 

11.2.1. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek se vzestupnou kontinuální řadou.   

11.2.2. Krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny (odpovídá ceně ve smlouvě) a dalších 

údajů (příloha č. 2).  

11.2.3. Doklad o splnění kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení (příloha č. 4).  

11.2.4. Doklady o splnění technické kvalifikace  

11.2.5.  Doplněný návrh smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče. Formulář smlouvy musí být použit bez výjimky (příloha č. 3). Uchazeč doplní v 

návrhu smlouvy místa označená červeně slovy: doplní uchazeč. 

Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. 

Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a právně neúčinnou a zadavatel vyloučí 

takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  

11.2.6. Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k 

předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky.  

11.2.7. Elektronická verze nabídky 

Uchazeč jako součást originálu nabídky předloží CD - ROM, který musí obsahovat ve 

formátu MS Excel oceněný Soupis dodávek dle ATC skupin a doplněný návrh Smlouvy 

ve formátu MS Word. Nosič bude označen identifikačními údaji uchazeče a předmětem 

veřejné zakázky.  

12. Dodatečné informace 

Zadavatel poskytne dodatečné informace vyžádané písemně u kontaktní osoby zadavatele a 

předané klasickou poštou nebo mailovou poštou. Zadavatel odpoví nejpozději jeden den  před 

termínem odevzdání nabídky.  

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním 

zájemcům, kteří o zadávací dokumentaci požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace 

poskytnuta.  

Kontaktní osoba k dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky: Ing. Alfréd Mede číslo telefonu:  

773273112, email:  mede@ldn-rybitvi.cz 

 

13. Další informace a údaje 

- zakázka je realizovaná v souladu s § 31 zákona v režimu výběrového řízení, na něž se 
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nevztahují kogentní ustanovení zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 zákona (pojmy či postupy 

použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v 

zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 zákona, a dále z důvodu 

zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a   v žádném případě je nelze 

vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle zákona, 

- nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena, 

- dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, 

- variantní nabídku zadavatel nepřipouští  

- zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její 

zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude 

hodnotit, 

- ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní 

vztah, 

- Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek nebudou v rámci činnosti 

komise pro otvírání obálek otevřeny.  

- Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky uchazeč uvedl ve své nabídce adresu, na 

kterou mají být zasílány písemnosti. Odesílání písemností na tuto adresu se považuje za 

odeslání každému účastníkovi společné nabídky. 

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. 

 

Nabídky mohou podávat i neoslovení uchazeči o veřejnou zakázku. 

 

Otevírání obálek (vyhodnocení nabídek)  je neveřejné a proběhne do 7.4.2017. 

 

 

 

 

V Rybitví dne 22.3.2017  

  

  Mgr. Jana Tomšů 

             ředitelka LDN 
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Přílohy  

Nedílnou součástí výzvy jsou následující přílohy:  

- příloha č. 1 – Soupis dodávek dle ATC skupin (bude vloženo do nabídky jako příloha 

smlouvy) 

- příloha č. 2 – krycí list nabídky (bude vloženo do nabídky) 

- příloha č. 3 - Návrh  smlouvy (bude vloženo do nabídky) 

- příloha č.4 – vzor „Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů“ (bude vloženo 

do nabídky) 
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