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Odůvodn ění účelnosti ve řejné zakázky 
Plánovaný cíl veřejné zakázky Veřejná zakázka  „Přístrojové vybavení-IC Nemocnice 

Písek, a.s. “ je zpracována na podkladě dokumentace k 
projektu „Přístrojové vybavení-IC Nemocnice Písek, a.s.“ (reg. 
č.: CZ.1.06/3.2.01/08.07646), který je realizován v rámci 
Integrovaného operačního programu a je spolufinancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho 
cílem je zvýšit kvalitu zdravotnické péče o pacienty 
s cerebrovaskulárním onemocněním a dosáhnout stavu 
vybavenosti, který bude odpovídat požadovaným standardům 
přístrojového vybavení IC. Statut iktového centra byl udělen 
Nemocnici Písek, a.s Ministerstvem zdravotnictví ČR na 
základě auditu s platností od 1.1.2011. 
Předmětem plnění je dodávka nových zdravotnických přístrojů 
(dále také „zboží“) se zárukou minimálně 24 měsíců včetně 
montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a 
zaškolení personálu dle §22 zákona č. 123/2000 Sb, o 
zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících 
zákonů. Účelem veřejné zakázky je doplnění a obnova stavu 
vybavenosti Iktového centra Nemocnice Písek, a.s. tak, aby 
bylo dosaženo optimálního a efektivního poskytování léčebné 
péče pro pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním. 
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 
98 zákona. Vymezení jednotlivých částí je uvedeno v části 2 – 
Technická specifikace této Zadávací dokumentace, kde jsou 
uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky. 
Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. 
Zájemce může podat nabídku na všechny části, ale i na 
některé z částí této veřejné zakázky. 
 
 

Popis vzájemného vztahu mezi 
realizovanou veřejnou zakázkou a 
plánovaným cílem. 

Úspěšná veřejná zakázka je předpokladem k dosažení 
plánovaného cíle, tak, aby bylo dosaženo optimálního a 
efektivního poskytování léčebné péče pro pacienty 
s cerebrovaskulárním onemocněním a tak, aby bylo dosaženo 
stanoveného indikátoru v projektu (Zvýšení vybavenosti 
specializovaných pracovišť). 
. 
 
 

Popis alternativ naplnění 
plánovaného cíle a zdůvodnění 
zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

 
Z důvodu časově náročné a podrobné přípravy podkladů pro 
veřejnou zakázku nepočítáme s jinou alternativou k dosažení 
námi plánovaných cílů 
 

Popis toho, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle. 
 

Do té nejvyšší míry, veřejná zakázka je prostředkem 
k dosažení plánovaného cíle.  
 
 

Popis očekávaného budoucího Negativní stav nepředpokládáme. V rámci této veřejné zakázky 



 

 2 

negativního stavu nebo účinku, 
který bude vyžadovat vynaložení 
dalších finančních prostředků pro 
tuto veřejnou zakázku původně 
neplánovaných, lze-li jej 
předpokládat. 
 

nepředpokládáme vynaložení dalších finančních prostředků. 
 

 

Další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky. 
(nepovinný údaj) 
 
 
 

 
 

Technická podmínka Od ůvodn ění technické podmínky 
Technické kvalifikační předpoklady 
dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona: 
 

 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 
písm. a) Zákona uchazeč prokáže předložením seznamu min. 
3 významných dodávek (za významnou dodávku se pro účely 
této veřejné zakázky považuje dodávka jakýchkoliv 
zdravotnických prostředků realizované pro jednoho odběratele 
jako ucelená akce) realizovaných v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Minimální finanční 
objem každé z nich musí činit pro každou část:  
Část 1: L ůžka   min. ve výši 900 000,-K č vč. DPH 
Část 2: Ultrazvuky  min. ve výši 2 600 000,-K č vč. 
DPH 
Část 3: Monitorovací p řístroje min. ve výši 2 200 000,-K č vč. 
DPH 
Část 4: Infuzní technika  min. ve výši 800 000,-K č vč. DPH 
Část 5: Motodlahy  min. ve výši 400 000,-K č vč. DPH 
Část 6: Ventilátory  min. ve výši 1 400 000,-K č vč. 
DPH 
Část 7: Ví řivky   min. ve výši 200 000,-K č vč. DPH 
Část 8: P řístroj pro řízenou hypotermii min. ve výši 300 000,-K č 
vč. DPH 
K této části zadavatel  uvádí, že požadavky na významné 
realizované dodávky jsou v souladu s Příručkou pro žadatele a 
příjemce – IOP – oblast intervence 3.2. – 8. Výzva  - vydanou 
MZ ČR.  
Objem významných dodávek a jejich povaha vyplývá v plném 
rozsahu z předmětu a předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
a tvojí vždy cca 1/2 předpokládané hodnoty veřejné zakázky, 
což odpovídá obvyklým obchodním zvyklostem. 
 

Dle § 56 odst. 1 písm. F) zákona: Uchazeč ve své nabídce doloží ke každé položce doklad 
prokazující shodu nabízeného zboží vydaný příslušným 
orgánem. Tento kvalifikační předpoklad je uchazeč povinen 
prokázat u zboží určeného k dodání, a to předložením 
písemného prohlášení o shodě vydaného v souladu se zák. č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. Neobsahuje-li požadované prohlášení 
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zařazení do klasifikační třídy, doloží uchazeč současně i 
prohlášení zařazení do klasifikační třídy podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. 
Zadavatel požaduje dodání prohlášení o shodě, jehož dodání u 
zdravotnických přístrojů je standardem. 

 
Hodnotící kritérium  Od ůvodn ění  
Základní hodnotící kritéria Stanovena v souladu se zákonem, nic vyžadováno navíc. 

 
 

Profesní kvalifikační kritérium Stanovena v souladu se zákonem, nic vyžadováno navíc. 
 
 

Ekonomická a finanční způsobilost Stanovena v souladu se zákonem, nic vyžadováno navíc. 
 
 

 
Odůvodn ění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k pot řebám ve řejného zadavatele 
  
Způsob hodnocení Od ůvodn ění 
 
 
Nabídková cena  
 
100% 
 
 

Jedná se o základní kritérium, jehož cílem je nalezení nejnižší 
ceny celého řešení za kompletní dodávku v implementační a 
provozní fázi projektu. Jedná se o celkové nepřekročitelné 
náklady celkové dodávky řešení.  

 
Odůvodn ění předpokládané hodnoty  
 
Hodnota Od ůvodn ění 
 
 
18 034 653,80 Kč včetně DPH 
 
 
 
 

 
Podkladem pro stanovení předpokládané hodnoty byl podrobný 
průzkum trhu, který probíhal od poloviny února do konce 
března 2012. U každého přístroje byli osloveni minimálně 3 
dodavatelé, kteří dodali písemné nabídky. U každého přístroje 
byly nabídnuté ceny zprůměrovány a porovnány s cenou 
v rozpočtu projektu. Tam, kde výsledná průměrná nabídnutá 
cena byla vyšší než maximální rozpočtová částka, byla použita 
cena z rozpočtu. V případě, že byla průměrná cena z průzkumu 
nižší než cena v rozpočtu projektu, byla použita také projektová 
cena. K tomuto závěru jsme došli po podrobném objektivním 
posouzení nabídek ve spolupráci s biomedicínským inženýrem. 
Většina těchto levnějších nabídek byla zaslána v obecné 
rovině, bez požadovaného příslušenství s prohlášením 
obchodních zástupců, že budou věnovat dostatečnou 
pozornost až samotné vyhlášené veřejné zakázce. Proto 
předpokládáme – i na základě našich minulých zkušeností 
s projekty a dodávkou přístrojů, že nabízené ceny budou vyšší 
a budou odpovídat cenám v rozpočtu projektu, které byly 
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výsledkem podrobného průzkumu trhu, který probíhal v roce 
2011 v době před podání žádosti projektu na MZČR. Tyto ceny 
byly schváleny MZČR. 

 
 


