VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
ze dne 25. 9. 2020
NÁZEV ZAKÁZKY

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE A.S.
ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Část 1: Stříkačky injekční dvoudílné
Část 2: Stříkačky injekční trojdílné
Část 6: Injekční jehly
SPISOVÁ
ZNAČKA:

ČÍSLO
SYSTÉMOVÉ
3980/20/CN
JEDNACÍ:
ČÍSLO VZ:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8114.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8115.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8119.html

CN/142/CN/20

ODKAZ - EZAK:

ZADAVATEL:

SÍDLO:
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
IČO:
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
Ing. Marek Kýhos, MBA, předseda představenstva
Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, místopředseda představenstva
Centrální nákup, příspěvková organizace
IČO:
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka

POVĚŘENÁ OSOBA:

Mgr. Renata Janoušková

SÍDLO:
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

ADMINISTRÁTOR:

DRUH VZ:

Dodávky

REŽIM VZ:

E-MAIL:

Nadlimitní

DRUH
ŘÍZENÍ:

P20V00000435

29107245

72046635
renata.janouskova
@cnpk.cz
otevřené

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné
zakázce.
Dne 25. 9. 2020 byly prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace potencionálního dodavatele v části 1, části 2 a části 6 VZ, na které zadavatel tímto odpovídá.
Zaslaný dotaz ve všech třech částech VZ byl ve stejném znění.
Dotaz č. 1:
V návrhu rámcové dohody zadavatel v čl. 6 odst. 6 stanovuje: „ Prodávající dodá Zboží vždy dle dílčí Objednávky
na své náklady a na své nebezpečí dílčímu Kupujícímu v místě plnění, a to v pracovní dny od 8 do 14 hod., a to
do vždy nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení přijetí Objednávky.“
Domníváme se, že požadavek na dodání zboží do 2 pracovních dnů je pro mnoho dodavatelů diskriminační,
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neboť nemohou zaručit dodání zboží v takto krátké časové lhůtě. Jsme přesvědčeni, že nutnost takto rychlého
dodání není u tohoto předmětu plnění nezbytná. Jedná se o zboží pravidelně používané a objednávané, které
má zadavatel pravděpodobně v určitém množství naskladněno. Z tohoto důvodu nepovažujeme za důvodné, aby
jeho dodání bylo nutné garantovat do 2 pracovních dnů. Dovolujeme si zadavatele požádat, zda by upravil výše
uvedenou lhůtu na alespoň 3 pracovní dny tak, aby mohlo být zaručeno řádné dodání.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel tímto sděluje, že nadále trvá na požadavku uvedeném v článku VI. odst. 6. Návrhu RD a to „Prodávající
dodá Zboží vždy dle dílčí Objednávky na své náklady a na své nebezpečí dílčímu Kupujícímu v místě plnění, a to
v pracovní dny od 8 do 14 hod., a to do vždy nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení přijetí
Objednávky.“
Vybraný dodavatel bude dodávat předmět plnění na základě objednávek dílčích zadavatelů, z nichž někteří
nedisponují dostatečně velkým skladovacím prostorem pro uskladnění veškerého zdravotnického spotřebního
materiálu, který je nezbytný pro zajištění řádného chodu jeho pracovišť a provozu. Z tohoto důvodu zadavatel
požaduje dodací lhůtu v délce 2 pracovních dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky.
Tuto délku dodací lhůty považuje zadavatel za přiměřenou také s ohledem na skutečnost, že i jiné typy a druhy
zdravotnického spotřebního materiálu, dodávaného na základě uzavřených Rámcových dohod, jsou v tomto
termínu bezproblémově dodávány.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci,
tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v detailech
příslušných částí veřejné zakázky.
Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětlením, resp. změnou či doplněním zadávací dokumentace před
podáním nabídky a reflektovat její znění v podané nabídce.
Vzhledem k výše uvedenému upřesnění zadávacích podmínek zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek ve všech příslušných částech VZ zůstává zachována do 22. 10. 2020 do 10:00 hodin.
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