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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 9. 10. 2020 byla prostřednictvím elektronické pošty doručena žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace jednoho z potencionálních dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.
Dotaz č. 1:
Prosím o vysvětlení zadávací dokumentace k VŘ „Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice Plzeňského
kraje“
V zadávací dokumentaci str. 7 - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky uvádíte předpokládanou cenu
bez DPH a s DPH.
Pro část 1,2,3 a 6 by mělo být správné DPH 21% nikoli 15% jak uvádíte vy.
Pouze inzulínové stříkačky mají snížené DPH 15%.
Pak i v tabulce- Technická specifikace, Příloha č. 1 se cena s DPH bude lišit od zadávací dokumentace.
Prosím o vyjádření.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a jejích částí v čl. 8 ZD.
1

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a posouzení nabídek v jednotlivých částech veřejné
zakázky je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH, za předpokládaný objem všech položek příslušné
části VZ za období 48 měsíců, nemá hodnota VZ a jejích částí uvedená v Kč včetně DPH, žádný vliv na
posouzení a hodnocení nabídek. Je na dodavateli, aby řádně stanovil výši daně z přidané hodnoty v
procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH.
Přesná výše sazby DPH bude upravena před uzavřením finální Rámcové dohody s vybraným, dodavatelem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 zůstává zachována a to do 22. 10. 2020 do 10:00 hodin.
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