
  

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
podle §44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 ve znění pozdějších změn a doplnění 

(dále také jen „ZVZ“)   

 

 

 

K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ  

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKU  

s názvem 

 

 

„FTNsP Praha - dodávky léku  TRYPSONE 1,0g – B02AB02“ 

  

 
Číslo jednací: 

FTN- Ř-31/2011 

 

 

 

 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

Příspěvková organizace, IČ 00064190, 

se sídlem Vídeňská 800, 140 59, Praha 4, Krč 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

1.1 Identifikační údaje zadavatele: 

 

       název   : Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

       sídlo   : Vídeňská 800 , 140 59, Praha 4, Krč 

       právní forma                 : Příspěvková organizace 

       IČ   : 00064190 

       DIČ   : CZ00064190 

 

1.2. Kontaktní údaje zadavatele: 

      Tel. : +420 261 081 111 

      URL: http://www.ftn.cz                            

 

1.3  Statutárním orgánem zadavatele je ředitel: MUDr. Karel Filip, CSc., MBA. 

    

   1.4. Kontaktní osobou pro poskytování informací je: RNDr. Hedvika Neuschlová 

  Telefon:  26108 3327, 603 281 484 

 

  E-mail:  hedvika.neuschlova@ftn.cz 

 

2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

  ,, FTNsP Praha - dodávky léku  TRYPSONE 1,0g – B02AB02“    

3. POPIS VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

   3.1. Předmět veřejné zakázky 

   Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léku –  TRYPSONE 1,0 g –  B02AB02 v počtu 2770 ks. 

  

3.2 Druh zadávacího řízení 

V daném případě bylo přistoupeno k jednacímu řízení bez uveřejnění při splnění podmínek 

uvedených v  § 23 odst. 4, písm. a) ZVZ, neboť zakázka může být splněna z technických či 

uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv nebo z důvodu vyplývajících ze 

zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. Oslovený dodavatel je jediným 

dodavatelem léčivého přípravku TRYPSONE 1,0 g –  B02AB02  na český trh.       

  

3.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

 Kód ze společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV), který popisuje hlavní předmět veřejné       

zakázky: 336 730 00 - 8 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  činí:  

19 348 000,- Kč (bez DPH) 

5. DOBA PLNĚNÍ 

Doba plnění předmětu veřejné zakázky: od uzavření smlouvy 1 rok. 

 

mailto:hedvika.neuschlova@ftn.cz
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6. MÍSTO PLNĚNÍ 

 

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,  

ústavní lékárna, Vídeňská 800, Praha 4 

 

7. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
Zadavatel umožní uchazeči prohlídku místa plnění na jeho žádost.  

8. VARIANTY NABÍDKY  

   Zadavatel  nepřipouští variantní řešení.  

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

9.1. Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou 

zadavatelem stanoveny jako minimální a zájemce tak může nabídnout zadavateli smluvní obchodní 

podmínky pro zadavatele výhodnější. Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené 

zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek. 

 

9.2.  Bližší rozpracování obchodních podmínek je uvedeno v příloze této zadávací dokumentace jako 

závazný návrh kupní smlouvy. 

 

9.3. Obsahové náležitosti smlouvy: 

 

a) zájemcem bude zadavateli předložen podepsaný návrh smlouvy v rozsahu odpovídajícím 

plnění vymezeného předmětu veřejné zakázky, 

  

b) smluvní vztah mezi zadavatelem a zájemcem se bude řídit zákonem č. 513/1991 Sb., 

obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů,    

 

    c) návrh smlouvy bude obsahovat  reklamace vadného zboží, dodržování expiračních lhůt. 
 

 9.4.  Způsob zpracování nabídkové ceny  

 Zájemce ve své nabídce (v návrhu smlouvy) uvede celkovou cenu za  předmět veřejné zakázky  (dále 

jen „ nabídková cena“). Nabídková cena musí být v návrhu smlouvy specifikována jako cena úplná      

a závazná, která nepřevýší předpokládanou hodnotu veřejné zakázky podle bodu 4. této zadávací 

dokumentace.  Zájemce je povinen v návrhu smlouvy uvést nabídkovou cenu v členění: cena balení 

bez DPH, cena balení  s DPH a celkovou nabídkovou cenu bez DPH. 

 

9.5. Zadavatel nepřipouští překročení výše nabídkové ceny. 

  

10.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

10.1 Návrh smlouvy bude obsahovat povinnost zadavatele platit zájemci/ dodavateli cenu za 

provedení předmětu veřejné zakázky bezhotovostním převodem na účet zájemce. Cena bude 

zaplacena na základě jednotlivých faktur, které budou vystaveny s náležitostmi daňového dokladu dle 

§ 28 zák. č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

   10.2 Faktury budou dodávány zároveň s dodávkami zboží a v případě týdenní sběrné faktury do 5 dnů 

od poslední dodávky v týdnu.  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání dodacího 

listu.    
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   10.3. Splatnost faktury je  90 dní  po vystavení faktury.  

  

   10.4. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 

zadavatele.  

 

10.5. Zadavatel neposkytuje zálohy na cenu  předmětu veřejné zakázky. 

 

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

11.1. Zájemce může podat pouze jednu nabídku. 

 

11.2. Nabídka musí být zpracována v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a na 

základě této zadávací dokumentace. 

 

11.3. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje zájemce, a to: 

- obchodní firma nebo název 

- sídlo 

- právní forma 

- identifikační číslo, bylo-li přiděleno 

- daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno 

- jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby 

oprávněné jednat jménem nebo za tuto právnickou osobu. 

  

11.4. Nabídka musí obsahovat titulní list s identifikačními údaji zájemce, název veřejné zakázky, 

uvedení nabídkové ceny (bez DPH); titulní list bude podepsán statutárním zástupcem zájemce.  Dále 

bude nabídka obsahovat prohlášení dle ust. § 68 odst. 2 ZVZ podepsané osobou oprávněnou jednat 

jménem či za zájemce, z něhož bude vyplývat, že je zájemce vázán celým obsahem nabídky po celou 

dobu běhu zadávací lhůty. Nabídka bude dále obsahovat splnění kvalifikačních předpokladů podle 

bodu 12. této zadávací dokumentace a  doplněný a podepsaný návrh smlouvy  

 

11.5. Nabídka se podává písemně ve formátu A4, v českém jazyce a v jedné řádně uzavřené obálce.  

Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky, číslem jednacím zadavatele a musí na ní být 

rovněž uvedena adresa zájemce. 

 

11.6. Zájemce předloží nabídku v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii. Originál nabídky 

bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena jako 

„kopie“. V případě existence rozporů mezi vyhotoveními nabídky se považuje za rozhodující obsah a 

text originálního vyhotovení nabídky. 

 

11.7. Každé jednotlivé vyhotovení nabídky bude svázáno do svazku, který bude dostatečným 

způsobem zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými stránkami provázkem a přelepkami s podpisem 

osoby či osob oprávněných jednat jménem nebo za zájemce. Jednotlivé stránky nabídky nebudou 

obsahovat opravy a přepisy a budou očíslovány arabskými číslicemi vzestupnou číselnou řadou. 

 

 

 



 5 

 

12.  KVALIFIKAČNÍ  PŘEDPOKLADY 

Veřejný zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů 

zájemce. Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem uzavření smlouvy se zájemcem, přičemž 

zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky. 

 

   Kvalifikaci splní zájemce, který prokáže splnění: 

 

A)   základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, tj. že: 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny , trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině , legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 

podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 

osobu musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-

li statutárním orgánem zájemce či členem statutární orgánu zájemce právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 

podává-li  nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu 

k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

b)  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či 

členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární  

orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak 

k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

c)  který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou   

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

 

d)  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v 

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů,  

    

e) není v likvidaci, 

 

f)  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 
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g)  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 

h)  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele, 

 

i)  který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 

prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 

tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 

dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

 

j)  který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 

k) který předloží  seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 

letech pracovali u zadavatele a  

 

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií 

vyšším než 10%. 

 

B) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona tj. předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci. 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů (ad.A.) prokazuje zájemce předložením: 

 

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů (bod a. a b.), 

b) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení (bod f.), 

c) potvrzením příslušného orgánu či instituce (bod h.) 

d) čestným prohlášením (body c., d., e., g.,i.,j.,k.,l.). 

      

 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů  (ad B.)  prokazuje zájemce předložením  

a)  výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné    

evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné  

živnostenské oprávnění či licenci (oprávnění k distribuci léků), 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů jakož i profesních  kvalifikačních předpokladů může 

zájemce nahradit předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle    § 133 a 

násl. zákona certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených. 
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Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce podle § 57 zákona. 

 

13. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY, JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM,  HODNOCENÍ 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

13. 1 Zájemce/dodavatel doručí nabídku na adresu zadavatele nejpozději do 27.5.2011 do 13.00 hod. 

do sídla Zadavatele, Oddělení centrálního nákupu v pavilonu D (přízemí) současně s podepsaným 

návrhem smlouvy. Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena 

poštou nebo osobně do místa určeného pro podávaní nabídek. 

 

13.2. Jednání se zájemcem se uskuteční dne  20.5.2011 ve 13,00. hod. v sídle Zadavatele, Oddělení 

centrálního nákupu v pavilonu D (přízemí). 

 

13.3. Hodnocení nabídky provede hodnotící komise dne 31.5.2011 ve 14,00 hod. v sídle Zadavatele, 

kancelář náměstkyně ředitele pro ekonomiku, pavilon D (1. patro). 

  

14. PRÁVA ZADAVATELE 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona. 

b) Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  vyžádat  od  uchazeče  písemné zdůvodnění případné 
mimořádně nízké nabídkové ceny, 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v 
nabídce uchazeče. 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnění výsledků zadávacího řízení, včetně údajů o hodnotách 
parametrů vybrané nabídky, jakož i právo zveřejnění všech náležitostí budoucího smluvního 
vztahu s vítězným uchazečem. 

e) Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené   s 
vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání 
nevrací. 

f) Zadávací dokumentace je v informativní podobě k dispozici na profilu zadavatele: www.ftn.cz . 
 

15. DÉLKA LHŮTY, PO KTEROU JE ZÁJEMCE VÁZÁN NABÍDKOU 

 

Zájemce je svoji nabídkou vázán ode dne doručení nabídky do dne  uzavření smlouvy. 

 
 

V Praze dne:  5.5.2011 
 

    

 

                                                                                               

          MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, ředitel v.r. 

 

 

 

Příloha:  č.1.  Titulní list nabídky 

               č,2.  Obchodní podmínky (závazný vzor smlouvy) 

 
 

http://www.ftn.cz/
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Příloha č. 1. Výzvy – krycí list 

Titulní list nabídky 

1. Identifikace zakázky 

Název zakázky  

„FTNsP Praha - dodávky léku  TRYPSONE 1,0g – 

B02AB02“  
   

Zadavatel 
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,  

Vídeňská 800, 140 59 Praha 

2. Identifikační údaje uchazeče  

Obchodní firma    

IČ    

DIČ    

Sídlo/bydliště    

Osoby oprávněné za uchazeče jednat    

Kontaktní osoba uchazeče    

Telefon    

Fax    

Email    

Bankovní spojení    

Číslo účtu    

3. Nabídková cena 

Celková cena za  dodávku  léku TRYPSONE 

2770 bal. 

Cena bez DPH [Kč] DPH  [Kč] Cena celkem  [Kč] 

   
 

 

  Zájemce je svoji nabídkou vázán ode dne doručení nabídky do dne uzavření smlouvy. 
 

 

 

 

 

V _____________________ dne ____________________   _______________________ 

                                        Podpis a razítko statut.org. 

 

 

 


