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Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. pod názvem: 

„Dodávka léků a léčivých přípravků pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová“ 
(dále též ,,ZD“) 

 
 
Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 

Zadavatel: 
 

Nemocnice následné péče Moravská Třebová 
se sídlem Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová  

IČ:   001 93 895 

DIČ: CZ00193895 
Zastoupen: 

ve věcech smluvních MUDr. Pavlem Havířem, jednatelem 
ve věcech technických Ing. Jan Kosla, controler  

Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1990.html  
 
Smluvní zástupce zadavatele: 
 

AREA 2000 s.r.o. 
se sídlem Riegrova 46, 572 01 Polička 
jejímž jménem jedná Mgr. Jaromír Kašpar – jednatel  
IČ: 259 37 774 
DIČ: CZ25937774 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 16063. 
 
Tel.:   +420 725 735 521 
Fax:   + 420 461 721 749 
E-mail:  j.kaspar@area2000.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1990.html
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1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nejčastěji a typicky užívaných 
a finančně nejnáročnějších léků a léčivých přípravků pro zadavatele včetně zajištění jejich 
dopravy do sídla objednatele, a to do 24 hodin od objednání. 

Zadavatel požaduje garanci, že budou dodávány nejlevnější generické (anebo 
originální) přípravky stejných molekul dostupné na aktuálním trhu. Zadavatel je oprávněn 
zkontrolovat, zda mu jsou dodávány opravdu nejlevnější léky.  

Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky se zadavatel jako budoucí 
odběratel nezavazuje k odběru léků nutných k řešení specifických situací nebo akutních 
stavů pacientů a situací, při kterých hrozí nebezpečí z prodlení.  

Zadavatel požaduje informovat o akčních nabídkách u běžně odebíraných léků. 
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním 

právním předpisem (CPV) je 33600000-6 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.  
  

 

2 Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

2.1 Doba plnění 
 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 18 měsíců (s platností od 1. března 
2021), nebo do vyčerpání částky 1.950.000,- Kč bez DPH, podle toho, co nastane dříve.
   
2.2 Místo plnění 
 

Místem plnění je sídlo zadavatele, sídlo zadavatele a případně další místa určená 
zadavatelem.  

Léky budou dodávány do sídla zadavatele na adrese Svitavská 25, Moravská 
Třebová.  
 

 

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 1.600.000,- Kč bez DPH.  
 

 

4 Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci 
 

Dodavatel je povinen splnit a prokázat svoji způsobilost a kvalifikaci k plnění 
veřejné zakázky v rozsahu jak následuje. 

 
4.1 Základní způsobilost 
 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České 
republice analogicky s ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb., předložením čestného prohlášení.  

 
4.2 Profesní způsobilost 
 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a prokázání, že je 
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oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky předložením 
živnostenského oprávnění a rozhodnutí o registraci poskytovatele zdravotních služeb 
vydaného příslušným krajským úřadem, odborem zdravotnictví.  

 

4.3 Důsledek nesplnění kvalifikace 
 

Pokud údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nebudou splňovat 
zadávací podmínky, nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoloží, 
nebyly účastníkem řízení objasněny nebo doplněny, nebo neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení, 
zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.  
 

 

5 Obchodní a platební podmínky 
 

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem pro plnění této 
veřejné zakázky jsou obsaženy v textu závazného návrhu rámcové dohody, který tvoří 
přílohu této ZD.  

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky dle shora 
uvedeného textu návrhu dohody. 

Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh 
dohody, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná akceptace smluvních  
a obchodních podmínek. Zadavatel v příloze nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorový 
dokument.  

 

 

 

6 Hodnocení nabídek 
 

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti. 

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího 
poměru nabídkové ceny a kvality. 

Hodnocení nabídek provede zadavatelem ustanovená hodnotící komise, a to podle 
níže uvedených dílčích hodnotících kritérií: 

 

Dílčí hodnotící kritérium      Váha v % 
1. Nabídková cena modelového spotřebního koše léků  70 
2. Slevová marže v procentech     30 
 

Popis a způsob hodnocení dílčího kritéria Nabídková cena: 
 

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do 
místa plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH. 

Dodavatel odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen zahrnout 
do ceny i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění.  

Nabídková cena musí být platná až do ukončení platnosti rámcové dohody. 
Dílčí kritérium Nabídková cena bude hodnoceno tak, že nejlépe bude v kritériu 

hodnocena cena nejnižší za oceněný modelový spotřební koš jako souhrn jednotkových 
cen. Hodnocena bude nabídková cena v korunách českých bez DPH. 
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Body se přidělí podle vzorce:  
(nejnižší hodnocená cena : aktuálně hodnocená cena) x 100 = počet bodů 
pro zjištění vážené hodnoty se bodový zisk násobí koeficientem 0,7 

 
Popis a způsob hodnocení dílčího kritéria Slevová marže v procentech: 

 

Dílčí kritérium Slevová marže v procentech bude hodnoceno tak, že nejlépe bude 
v kritériu hodnocena marže nejvyšší.  

Body se přidělí podle vzorce:  
(aktuální hodnocená marže : nejvyšší hodnocená marže) x 100 = počet bodů 
pro zjištění vážené hodnoty se bodový zisk násobí koeficientem 0,3 

 
 

7 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 
 

7.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách (Kč, CZK)  
v členění: 

 nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),  

 sazba DPH (v %),  

 samostatně DPH a  

 nabídková cena včetně DPH.  
Nabídková cena musí být zpracována jako soubor jednotkových cen léků dle 

přiloženého soupisu.  
V případě, že dodavatel neocení některou z položek či uvede její nulovou hodnotu, 

bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.  
Nebude-li součástí nabídky dodavatele oceněný soupis – modelový spotřební koš, 

bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
 

7.2 Požadavky Zadavatele na obsahovém členění a formální zpracování nabídky  
 

7.2.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 
 

Nabídka bude předložena písemně, výhradně v listinné podobě. Nabídky faxem ani 
elektronická forma podání nabídek se nepřipouští. 

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 
Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky.  
Nabídka bude předložena v jednom tištěném vyhotovení, v českém jazyce a bude 

vytvořena v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení 
nabídky i dokladů k prokázání kvalifikace.  

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být včetně veškerých 
požadovaných dokladů a příloh svázány do jednoho svazku. Svazek bude na první straně 
označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem dodavatele.  Je možné 
využít vzorový krycí list z přílohy této výzvy – zadávací dokumentace. 

Nabídku a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce,  
s výjimkou dokladů o prokázání kvalifikace, které je možno předložit rovněž ve 
slovenském jazyce. Doklady v jiných jazycích musí být opatřeny překladem do jazyka 
českého. 
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Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře 
čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy, přepisy a nesrovnalosti, které by 
Zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídku je vhodné zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy (včetně příloh). 
Všechny listy nabídky (včetně případných příloh) je doporučeno prošít a provázat 
šňůrkou, jejíž konec po převázání bude přelepen zálepkou a opatřen razítkem a podpisem 
dodavatele. Všechny listy lze očíslovat průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.  

Veškeré doklady nebo prohlášení, u nichž je požadován podpis dodavatele, musí 
být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 
7.2.2 Obsah a struktura nabídky 
 

Nabídka dodavatele bude strukturována následujícím způsobem: 
 

1) Krycí list nabídky 
 

Pro sestavení krycího listu nabídky může být použit vzor z Přílohy (Formuláře). Na 
Krycím listu bude uveden název veřejné zakázky, základní identifikační údaje 
Zadavatele a dodavatele včetně kontaktních osob a osob zmocněných k dalším 
jednáním. V případě společné účasti dodavatelů zadavatel požaduje, aby tito 
v nabídce doložili, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesou všichni 
dodavatelé podávající společnou nabídku odpovědnost společně a nerozdílně. 

 

2) Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci dodavatele. 
 

3) Cenová nabídka  
Nabídková cena za realizaci veřejné zakázky v Kč bude strukturována v členění dle 

této ZD. Její součástí bude i oceněný modelový spotřební koš. 
 

4) Prohlášení o akceptaci smluvních a obchodních podmínek  
Dodavatel předloží prohlášení o bezvýhradné akceptaci textu návrhu Smlouvy  

o dílo, která je součástí této této ZD. K tomu je možné využít vzor z přílohy této zadávací 
dokumentace. 

 
 

8 Technické podmínky 
 
 

Dodávky léků budou realizovány v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle 
závazných a doporučených předpisů a metodik. 
 

 

9 Požadavky na varianty nabídek 
 

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 

 

10 Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace 
 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací 
dokumentace. Žádost musí být doručena na adresu AREA 2000 s.r.o., Riegrova 46, 572 01 
Polička. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti je j.kaspar@area2000.cz. 

mailto:j.kaspar@area2000.cz
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Kontaktní osobou pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Mgr. Jaromír 
Kašpar, tel./fax: +420 461 721 749, mobil +420 725 735 521. 

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti 
doručené nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek všem 
osloveným dodavatelům.   

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace  
i z vlastního podnětu, bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). 

 
 

11 Lhůta, forma a způsob podání nabídek  
 

Nabídka bude během lhůty pro podání nabídek doručena osobně, nebo 
doporučeně poštou, nebo kurýrní službou do sídla zadavatele: Nemocnice následné péče 
Moravská Třebová, pokladna, Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová, a to v úředních 
provozních hodinách pokladny, tj. v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin.  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. února 2021 v 10:00 hodin. 
 
 

12 Termín a místo otevírání nabídek 
 

Otevírání nabídek se uskuteční dne 25. února 2021 v sídle zadavatele. Otevírání 
nabídek je neveřejné.  
 

 

13 Zadávací lhůta 
 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci 
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec 
lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je stanovena v délce 90 dnů. 

Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud se  
s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo nedošlo k ukončení zadávacího řízení 
před uplynutím zadávací lhůty. Pokud zadavatel v rozporu s tímto ustanovením neodešle 
oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je ukončeno. 
Zadavatel v takovém případě účastníkům zadávacího řízení uhradí účelně vynaložené 
náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení. 

 
 

14 Další práva a požadavky vyhrazené Zadavatelem 
 

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 
 

a)  Zadavatel nevrací podané nabídky ani jejich jednotlivé části. 
b)  Zakázka není rozdělena na části. Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění. 
c) Zadavatel neposkytuje náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatel 

vynaloží na účast v zadávacím řízení. 
d) Zadavatel je oprávněn změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadávací 

dokumentaci.  
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e) Zadavatel je oprávněn požadovat od účastníků řízení doplňující informace  
a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách u třetích osob, k čemuž mu je 
dodavatel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

f) Zadavatel je oprávněn posunout termín zahájení plnění zakázky v souvislosti  
s termínem ukončení zadávacího řízení. 

g) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu. 
 

 

 

15 Důvěrnost informací 
 

Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty 
v průběhu zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně 
publikovány). Dodavatel je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž 
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné 
zakázky. 

 

 

16 Přílohy k zadávací dokumentaci  
 

Součástí zadávací dokumentace jsou tyto Přílohy: 
 

Příloha č. 1: Specifikace – modelový spotřební koš k ocenění s informativními 
údaji o spotřebě jednotlivých poptávaných léků v roce 2020 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky ve formě textu návrhu smlouvy 
Příloha č. 3:  Formuláře pro zpracování nabídky 

 
 
 
V Moravské Třebové 3. února 2021     MUDr. Pavel Havíř                      

      ředitel  
       zadavatel 

 
         Mgr. Jaromír Kašpar 
         jednatel AREA 2000 s.r.o. 
         smluvní zástupce zadavatele 
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