VÝZVAK PODÁ Í NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKU
K VEŘEJNE ZAKÁZCE

TÁCE

ZADÁVANÉDLEZÁKONAC. 134/2016 SB" O ZADÁVÁNÍVEŘEJNÝCHZAKÁZEK(DÁLE
JEN "ZZVZ"

Nemocníce Karviná - Ráj,
příspěvková organizace

>>

amografic ' přístroj"

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

Podlimitní veřejná zakázkana dodávky

Verze20220210

1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. 1

Názevveřejné zakázky(VZ): "Mamografickýpřístroj"

1.2

Jednáseo VZnadodávkyzadávanouvezjednodušenémpodlimitním řízeni (dálejen "ZPŘ")dle§ 53zákonač. 134/2016
Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").

1.3

Zadavatel uveřejněním této výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ vyzývá neomezený počet
dodavatelů k podání nabídky. Zadavatel může výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům, v takovém
případě byla výzva odeslána alespoň 5 dodavatelům.

1. 4

Zadavatel pro účely podáni nabídky zpracoval tuto výzvu, resp. zadávací dokumentaci (dále téžjen "ZD").

1. 5

Zadavatel v souladu s úst. § 6 odst. 4 ZZVZ pň vytváření zadávacích podmínek uvážil ve vztahu k povaze a smyslu veřejné
zakázky uplatněni zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadáváni a inovací, a uplatnil je tam, kde to bylo z jeho

pohledu účelné,způsobem,jakje uvedeno v tétozadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
1. 6

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující

zadávací podmínky, sdělované nebo

zpřístupňované dodavatelům pň zahájeni řízení. Zadávací dokumentace je pro dodavatele, který podává nabídku
k předmětné VZ, závazná a důsledkem nesplnění, třebaže jediné zadávací podmínky, může být důvodem pro vyloučen!
účastníka ze zadávacího řizenf.

1. 7

2

VZ není rozdělena na části.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJEZADAVATELE
<-^DAVA i ci-

Název

Nemocnice Karviná - Ráj, pnspěvková organizace

Sídlo:

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČO:

00844853

Zastoupený:

Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

Adresa profilu zadavatele:

htt s://msk.ezak.cz/ rofile dis la

Elektronický nástroj pro podání

Elektronický nástroj E-ZAk

3. html

nabídek:
htt s://msk. ezak. cz/ rofile dis la

3-html

Identifikátor datové schránky:

2bqk6mu

Kontaktní osoba:

Petra Plevová

Telefon, e-mail:

Telefon: +420 737832787, e-mail: vzakazkv@nspka.cz

3 IDENTIFIKACE OSOB, KTERÉ SE PODÍLELY NA VYPRACOVÁNÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE § 36 ODST. 4 ZZVZ
3. 1

Pokud některou část ZD vypracovala osoba odlišná od zadavatele, s výjimkou advokáta nebo daňového poradce,
zadavatel níže označí tuto část spolu s identifikací osoby, která ji vypracovala.
ČástZD ve smyslu odst. 3.1

Identifikace osoby, která ji vypracovala

XXX

XXX
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4 KOMUNIKACE EZI ZADAVATELE A DODAVATELEM A POŽADAVKY
NA ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ NABÍDKY
4. 1

V souladus ustanovením § 211 ZZVZkomunikacemezizadavatelema dodavatelem probíhá písemně. Pro účelypísemné
komunikace bude využíván prioritně certifikovaný elektronický nástroj E^AK_Zadavatel tímto samozřejmě nevylučuje
komunikaci prostřednictvím datové schránky 6i e-mailu - viz či. 2 ZD a zde uvedené kontaktní údaje.

4.2

Pro podáninabídky v elektronicképodoběbude použitcertifikovanýelektronický nástroj E-ZAK..

4.3

Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem a podání nabídky musí být registrovánjako dodavatel v
elektronickém systému E-ZAK:https://msk.ezak.cz/registrace.html. Pro získání možnosti pnhlášení do systému E-ZAKje
zapotřebí se registrovat do Centrální databázedodavatelů (CDD) systému FEN.cz na adrese https://fen.cz/#/registrace,
kde jsou uvedeny všechny podrobnosti a návody k registraci.

4.4

Je-li v této ZD uveden požadavek na podepsáni konkrétních dokumentů při současném nepňpuětění nahrazení tohoto
dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání
osobou oprávněnouzastupovatdodavatelevyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve zněni pozdějších

předpisů, popř. se musfjednato autorizovanékonvertovanýdokumentve smysluzákonač. 300/2008Sb.,o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
4. 5

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavateli předem si

zkontrolovattechnicképožadavkyna PC, nastavit3 KRN/Hie/2022/03/M.Al-ce- LDNkompatibilitu PCa zohlednitrychlost
jejich připojení k internetu pň podáváninabídky tak, aby tato byla podánave lhůtě (podáním nabídky se rozumí finální
odeslání nabídky do nástroje po nahrániveškerých příloh).
4. 6

Podrobné instrukce k elektronickému nástroji E-ZAK jsou uvedeny v uživatelské příručce pro dodavatele pod odkazem:
https://msk. ezak. cz/manual. html.

5 KLASIFIKACEPŘEDMĚTUVEŘEJNÉZAKÁZKY
5. 1

Kód předmětu veřejné zakázkydle číselníku Common ProcurementVocabulary(CPV)je:
KódCPV

Název kódu

33111000-1

Rentgenové ňstro'e

6 PŘEDPOKLÁDANÁHODNOTA VEŘEJNÉZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota

v Kč bez DPH

CELKOVÁPŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

7 VYMEZENÍ PŘE
DLE § 89 ZZVZ
7. 1

3 967 000, 00

ĚTU VEŘEJNÉZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Předmětem plněni veřejné zakázky je dodávka digitálního mamografického přístroje.

7. 1. 1 Součástí předmětu plnění ZTjsou rovněž potřebná měření a písemné protokoly k měřením (např., elektrorevize,
kalibrace, validace, atd. dle otřeb k uvedení do rovozu a bez roblémovému užívání a dle charakteru

dodávky), které jsou u tohoto přístroje pro jeho provoz ze zákonavyžadovány, a dále též všechny potřebné
dokladyvztahující se k přístroji a technologii, instalaci, uvedení do provozu, včetněbezplatnéhozaškolení obsluhy
(provedeni instruktáže dle zákona 6. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném zněni). Dodaný
přístroj musí splňovatpožadavkydanézákonemé. 263/2016Sb. (Atomový zákon).
7.2

Bližší vymezení předmětu plnění je zřejmé z přílohy č. 1 tétoZD- Minimální technicképožadavkypředmětu plněni.

7.3

Předmět zakázkybude plněn na základěuzavřené kupní smlouvy. Návrhsmlouvyje přílohou 5. 2 této ZD.

7. 4

Součástí dodávky musí být:

a) návod k použití v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x elektronicky a na vhodném datovém nosiči - např.
na CD neboflashdiskuvčetněinformací k preventivním prohlídkám - četnost, rozsah, povinnéservisní zásahy
a výměny dílů (pokud není řešeno v Servisní smlouvě), včetně potřebných kalibrací, validací nebo jiných
vstupních měření (např. tlakové zkoušky, elektrorevize atd.), požadovaná ověřeni a proměřeni parametrů
systému ukončeného protokoly;
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b) prohlášení o shodě, příslušná dokumentace a zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a příp.

doklady dle zákonač. 263/2016 Sb. v platnémznění, pokudjsou tyto dokladypro provoz nezbytné;
c) zákonnédoklady pro zdravotnicképrostředky: dodací (přepravní) list s jednoznačnýmurčením počtu ks zásilky
(případně identifikaci jednotlivých baleni) - pokud bude dovezeno před termínem instalace/předání do
Investičního skladu zadavatele, instalační protokol / předávací protokol s položkovým seznamem (viz příloha

kupní smlouvy), protokol o zaškolení obsluhy; pokud systém nebo jeho částvyžaduje kalibraci, validaci nebo
jiné vstupní měření (např. přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobéstability, tlakové zkoušky, elektrorevize,
atd. ); kalibrační list, validační protokol, protokol k provedeným měřením a revizím.
7. 5

Předmětem plněni VZ je též poskytování záručních servisních služeb k dodaným ZT;

7.6

Odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochrannéznámky
nebo označení původuéi odkazy na normy a technickédokumenty:
a) Pokud požadované technické podmínky uvedené v této ZD nebo jejich přílohách nebo jiných dokumentech
obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, výrobky,

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se za to, že
zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a že se jedná o doporučená řešení (vymezeni
předpokládaného standardu) a zadavatel v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 ZZVZ u každéhotakového odkazu
umožňuje použití rovnocenného řešení.

b) Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v ZD objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty, umožňuje
v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení.
c) Zadavatel připouští použití rovnocenného řešeni za předpokladu dodrženi předepsaných vlastnosti, jakosti a kvality

výrobkůse shodnými parametry, charakterem a funkcí, nebo pro zadavatelevýhodnější. V případě změnyči náhrady
materiálů,systémů a výrobků, které mají dopad na audity, posudky a výpočtyje nutno tyto doložit pro nově navržený
systém, výrobek či materiál.

d) To neplatí, pokud z důvodu zachování kompatibility se stávajícím systémem (technologii), která je již zadavatelem
využívána, je nezbytné použití přesného řešení. Tyto případy jsou konkretizovány přímo v příloze č. 1 Technická
specifikace.V případě, že účastník bude mft pn sestavování své nabídky v konkrétním případě jakoukoliv pochybnost,
je puviiixii vzi lest dotaz v sui-ladu se ZZVZ.

8 DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY DLE § 104 ZZVZ
8. 1

V souladu s úst. § 104 pism. a) ZZVZ zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel nejpozději před uzavřením smlouvy

předložil:
a) doklady k předmětu plnění veřejné zakázky(ZT), tj. doklad prokazující shodu nabízeného zboží vydaný příslušným
orgánem a ve vztahu k CE certifikátu - doklad (např. formou Prohlášení dodavatele) obsahující
informace/identifikaci notifikované osoby a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a příslušné
dokumentace dle zákona é. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích , a to ke každé položce předmětu
plnění i pro všechny jejich samostatné části, ze kterých se nabízený systém skládá (včetně externích přístrojů, systémů
atd. ). Cizojazyčné doklady se předkládají v původním jazyce s pnpojením jejich překladu do českého nebo slovenského
jazyka.

b) katalog a ceník příslušenství, OPTION,přídavného vybaveni, SWnebo HWupgradeatd. (pokud systém vyžaduje);
c) katalog a ceník zásadních náhradních dílů, servisních kitů (pro-BTK) (pokud to systémvyžaduje);
d) informace o využití poddodavatelů- uvedeni části veřejné zakázky, které účastník hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelůa seznam poddodavatelů,pokud účastník již tuto informaci neuvedl v nabídce (viz 61. 14 tétoZD).
8.2

V případě, že se na položku nevztahuje požadovanýdoklad dle odst. 8. 1., předloží vybraný dodavatel sdělení ve formě
čestného prohlášení a zdůvodnění o nepřiloženi požadovaného dokladu.

8.3

Pro urychlení posouzení splnění podmínek účasti, můžedodavatel předložit předmětné dokladydle odst. 8. 1 nebo 8.2 již
v nabídce.

9 DOBA A hflÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉZAKÁZKY
Doba plnění:

dodání přístroje v termínu 1. 3. - 30. 4. 2023

Místo plněni:

v sídle zadavatele - pracoviště RDG v 3. NP polikliniky nemocnice Karviná-Ráj p. o. , Vydmuchov

399/5, 73401
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10 PROHLÍDKA ÍSTA PLNĚNÍ
10. 1

Prohlídka místa plnění není pro zpracování nabídky potřebná.

11 POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Kvalifikovaným pro plnění VZ je dodavatel, který:

a) prokážezákladní způsobilost,a to předložením čestnéhoprohlášení dle přílohy č. 5 tétoZD.

b) prokážeprofesní způsobilostve vztahu k Českérepublice předložením výpisuz obchodního rejstříku, či výpisemz jiné
obdobné evidence. V případě dodavatele, který není zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci předloží

dodavatel svéčestnéprohlášení, že není zapsánv obchodnim rejstříku nebojinéobdobnéevidenci.

12 SPOLEČNÁUSTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
12. 1

Pokud není v ZD stanovenojinak, účastník řízení předloží doklady k prokázání kvalifikacev prosté kopii. Zadavatel si od
vybraného dodavatele může vyžádat předloženi originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

12. 2

Tam, kde zadavatel vyžaduje k prokázání kvalifikace předložení dokladu, dodavatel může doklad rokazu"ící s lnění
kvalifikace nahradit čestn 'm rohlášením, avšak zadavatel má právo dodateéně si předmětné doklady prokazující splněni
kvalifikace vyžádat.

12.3

V případě, že prokazujedodavatel kvalifikacizískanou v zahraničí, prokazujese v souladus výšeuvedeným nebodoklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

12.4

V případě, že prokazuje dodavatel kvalifikaci rostřednictvím 'in'ch osob, platí následující: Dodavatel může prokázat
určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem (s výjimkou požadavku na
předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění

a) předložení výpisu z obchodního rejstříku čijinéobdobnéevidencevztahující se k tétojinéosobě,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikaceprostřednictvím jiné osoby,
c) dokladyo splněnizákladní způsobilostijinou osobou v rozsahu požadovanémzadavatelem,
d) písemný závazekjinéosoby k poskytnutí plnění určenéhok plnění veřejné zakázkynebo k poskytnuti věcí nebo práv,
s nimiž budedodavateloprávněnv rámciplněniVZdisponovat, a to alespoňv rozsahu, v jakémjináosoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele. Tato podmínka je splněna vždy, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby vyplývá její

společná a nerozdílná odpovědnost za plnění VZ společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel
prostřednictvím jiné osoby tzv. technickou kvalifikaci a předkládá doklady jiné osoby k technické kvalifikaci (tj, ke
kvalifikaci, v níž zadavatelpožadujepředložení seznamuvýznamnýchslužeb / stavebních prací k ověření zkušenosti
dodavatele se zakázkami obdobného charakteru, nebo předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifíkaci; dle

požadavkůzadavatele), musí závazektéto jiné osoby obsahovat, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce éi
služby, ke kterým se prokazovanékritériumkvalifikacevztahuje.
12.5

V případě s olečnéúčastidodavatelů tzn. odání s olečné nabídk prokazuje každýdodavatel samostatně předložení
výpisu z obchodního rejstříku čijinéobdobnéevidencea dokladyo splnění základní způsobilostiv rozsahupožadovaném
zadavatelem. Ostatní kvalifikaci může prokázat jeden z nich.

12.6

Dojde-li v průběhuřízení ke změněv kvalifikaci dodavatele, která by znamenala, že dodavatel v dané chvíli kvalifikaci
nesplňuje,je povinen tuto změnuzadavatelido 3 pracovních dnůoznámita na přip. výzvu zadavateleve stanovenélhůtě
předložit nové doklady ke kvalifikaci.

13 VYMEZENÍ POŽADAVKŮNA PŘÍP. PODDODAVATELE DLE §§ 85 A 105
zzvz
13. 1

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam oddodavatelů pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízeni známi, a uved!, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V případě, že je
dodavateli známo, že předmět plněni bude realizovat bez využiti poddodavatelů, bude součástí nabídky tato informace
např. formou čestného prohlášení.

14 POŽADAVKYV PŘÍPADĚSPOLEČNÉÚČASTIDODAVATELŮ
14. 1

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
spolčenou nabídku, jsou povinni:

a) předložit písemný závazek, ve kterém je obsaženo, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění veřejné zakázkyi po dobu trvání jiných závazkůvyplývajících z veřejné zakázky;

b) označit nabídku a krycí list nabídky, že se jedná o společnou účast dodavatelů a uvést identifikační údaje
dodavatelů;
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c) v návrhu smlouvy musí býtjako smluvní strana uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku.
14.2

Elektronicképodání nabídky: Při spolčenéúčastidodavatelůsi tito dodavatelémezi sebou urči, kterýz nich podánabídku
prostřednictvím el. nástroje (nabídku může při společné úéasti dodavatelů podat pouze jeden dodavatel) a bude kontaktní
osobou pro komunikaci v zadávacím řízení. Oprávněnostk těmto úkonůmby měla být uvedena ve smlouvě mezi těmito
dodavateli nebo ve zplnomocněni, které bude součástí nabídky.

15 OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚPLATEBNÍCH PODMÍNEK
15. 1

Veškeré obchodní podmínky vč. platebních podmínek jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 ZD.

15.2

Veškeréobchodní a platební podmínky stanovenézadavatelemv zadávacích podmínkách jsou stanovenyjako minimální.
Účastník není oprávněnpodmínit navrhovanéobchodní a platební podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení
několika rozdílných údajůje důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízeni. Účastník rovněž
není oprávněnzasahovata provádětúpravyv Návrhusmlouvy ve smyslu odstranění jakéhokolivjejího ustanovení.

15.3

Účastníkje povinen ve své nabídce zpracovat a předložit návrh smlouvy v souladu s nabídkou a požadavkyzadavatele
(tzn,, doplní pouze údaje, kterézadavatel po dodavateli požaduje- např. identifikační údajedodavatele, nabídková cena,
kontaktní údaje,zadavatelem požadovanépřílohy smlouvy apod.).

16 POŽADAVKY NA VARIANTA NABÍDEK
16. 1

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

17 POŽADAVKYNA ZPŮSOBZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
17. 1

Celková nabídková cena veřejné zakázkyzpracovanáv souladu s požadavkyzadavatele bude uvedena na Krycím listu
nabídky a bude uvedena v Kč bez DPH, dále bude uvedena výše DPH v % a vKča nabídková cena včetně DPH. Krycí
list nabídky je přílohou č. 4 této ZD.

17.2

Dodavatel za účelem stanovení celkové nabídkové ceny zpracuje a ocení cenovou tabulku v souladu s přílohou č. 3 této
ZD. Pokud uuuu. oi^i nevyplní všechny položky v cenové tabulce, tak si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit jej z účasti

v zadávacím řízení. Dodavatel provede ocenění dle položek v cenové tabulce, a to v rozsahu požadovaných prací,
dodáveka služeb. Součástinabídky dodavatele bude cenovátabulka i v editovatelnépodobě(XLS,XLSXsoubor/-y).
17. 3

Všechny nabídkové ceny dodavatele musí být stanoveny jako ceny nejvýše přípustné, uvedeny v Kč a musí zahrnovat
veškeré náklady dodavatele nutné pro řádné plnění veřejné zakázky.

17.4

Zadavatel si vyhrazuje právo posouzení nabídkové ceny z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113
ZZVZ, při kterém bude postupovat v souladu s ustanoveními § 113 a příp. § 48 odst. 4 ZZVZ.

18 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK DLE §§ 114 A 115 ZZVZ
18. 1

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

18.2

Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny nabízeného plnění.

18.3

Při hodnoceni nabídek bude rozhodná celková nabídková cena veřejné zakázky bez DPH.

18.4

Zadavatel stanoví pořadí nabídek dle absolutní výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší a jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

18.5

V případě, že nabídky dvou nebo více účastníků řízeni budou obsahovat stejné nejnižší nabídkové ceny a zároveňsplní
všechny požadavky zadavatele dané ZD, bude mezi nimi zadavatelem rozhodnuto losem. V tomto případě bude těmto
dotčeným účastníkům - nejpozději 3 pracovní dny před uskutečněním losování - odeslána prostřednictvím
e-nástrojeVýzva k účastipři losováni. Losování proběhnetransparentním způsobemza dodržení zásaddle § 6 ZZVZ.

18. 6

V rámci vyjasnění všech pochybnosti zadavatel stanovuje, že celkovou nabídkovou cenou veřejné zakázky se pro účely
hodnocenf nabídek rozumí celková nabídková cena v Ke bez DPH stanovená účastníkem zadávacího řízení ve

zpracovanécenovétabulce-XLSXsoubor- příloha Ď.3 ZD.
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19 POD ÍNKY A POŽADAVKYPRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
19.1
19.2

Nabídky se podávají výhradněv elektronicképodoběprostřednictvím elektronickéhonástroje E-ZAK.Více k tomuto viz či.
4 této ZD.
Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, musí být zpracována výhradně v jazyce českém nebo slovenském,
nestanoví-li zadavatel v ZD nebo v jejích přílohách jinak. Pro doklady zpracované v jiném než českém nebo slovenském
jazyce platí postup dle § 45 odst. 3 ZZVZ.

19.3

Nabídka a veškeré doklady nabídky musí být převedeny do elektronické podoby (např. PDF soubor/-y, pokud není níže

uvedeno jinak) a to tak, aby byly dobře čitelné. Žádnýdoklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele
mohly uvést v omyl.

19.4

V nabídce stačí předložit kopii dokladu. Zadavatel si může vyžádat předložení originálu nebo ověřené kopie. Vyžádá-li si

zadavatel originál dokladu, který má dodavatel pouze v listinné podobě, zajistí dodavatel jeho autorizovanou konverzi,
resp. jeho úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženéhov datové zprávě nebo datovém
souboruzpůsobemzajišťujícím shoduobsahutěchtodokumentůa připojení doložkyo provedení konverze. Autorizovanou
konverzi dokumentů provádějí kontaktní místa veřejné správy - Czech POINT včetně kontaktních míst Hospodářské

komory Českérepubliky.

19.5
19.6

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že v případě výběru jeho nabídky a uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky,

anijejím plněním nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterýmijsou Česká
republika a zadavatel vázáni. Tuto skutečnost dodavatel stvrdí v čestném prohlášení, které je přílohou č. 6 ZD.

19.7

Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:

i.

Krycí list nabídky- viz příloha č. 4 ZD.

ii.

Návrh kupní smlouvy na dodávku ZT vč. požadovaných příloh, podepsaný osobou oprávněnou k zastupování
dodavatele - blíže viz či. 15 Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a příloha č. 2 ZD. Návrh

smlouvy bude přiložen i v editovatelnépodobě(DOG, DOCX).
iii.

Zpracované cenové tabulky s uvedením celkové nabídkové ceny - blíže viz či. 17 Požadavky na zpracováni

nabídkové ceny a příloha 6. 3 ZD. Cenovétabulky budou pňloženyi v editovatelnépodobě(XLS,XLSX).
iv.

Zpracovanéa podepsanétabulky v příloze 6. 1 - Minimální technicképožadavky předmětu plnění. Tabulky
budou přiloženy i v editovatelné podobě (DOG, DOCX nebo XLS, XLSX).

v.

Doklady prokazující kvalifikaci -viz či. 11 a 12 ZD, vč. čestného prohlášení dle přílohy č. 5.

w.

Doklady a informace požadované k předmětu plnění veřejné zakázky:
a.

doklady dle či. 8 Další podmínky pro uzavření smlouvy dle § 104 ZZVZ, anebo čestné prohlášení, že
dodavatel má k dispozici a před uzavřením smlouvy předloží zadavatelem požadované doklady.

b.

technickou dokumentaci k předmětu plnění ZT (katalogové listy, technický popis, parametry systému

c.

atd. ) - součástí nabídky může být jako samostatný soubor/-y;
návod k použití (příbalové letáky) pro ZT v českém jazyce - součásti nabídky může být jako samostatný
soubor/-y);

vii.

Seznam poddodavatelůdle či. 13. 1.

viii.

Čestnéprohlášení k mezinárodním sankcím, viz příloha č. 6.

ix.

Da/s/ doklady- např. plná moc apod.

20 VYSVĚTLENÍ, Z ĚNANEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKU ENTACE (§
98A§99ZZVZ)
20. 1

Dodavatelje oprávněnpozadavatelipísemně požadovatvysvětlenizadávací dokumentace. Písemnou žádosto vysvětlení
zadávací dokumentace doručí zadavateli prioritně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

20.2

Písemná žádostmusí býtzadavatelidoručena nejpozdějido 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek
- vizči. Lhůtaa místo pro podání nabídek. Pokudje žádosto vysvětlení zadávací dokumentacedoručenavčasa zadavatel
neuveřejnf, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik

pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejněni, odeslání
nebopředání vysvětleni3 pracovní dny. Nažádostidoručenépo stanovenélhůtěnemusí zadavatelvysvětlení poskytnout.
20. 3

Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud
to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro
podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných
úéastníkůzadávacího řízeni, prodlouží zadavatellhůtutak, abyod odeslání změnynebo doplnění zadávací dokumentace
činila nejméně celou svou původní délku. Zadavatel případné vysvětlení, změny nebo doplněnizadávací dokumentace
vždy uveřejní na profilu zadavatele:
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21 LHŮTAA

ÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Datum: 12. 12. 2022

Hodina: 10:00

21. 1

Lhůtapro podání nabídek:

21. 2

Dodavatel podá nabídku písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
u příslušné VZ na adrese: htt s: msk. ezak. cz rofile dis la 3. html - DBID: 6028

21. 3

Nabídka bude vložena účastníkem ZŘv elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v el. nástroji
E-ZAK, zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, ve. absolutní nepřístupnosti
nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich zpřístupnění. Nabídky budou v elektronickém
nástroji chráněnyšifrováním jejich obsahuv souladu s požadavkystanovenými VyhláškouMinisterstva pro místní rozvoj

nástroje E-ZAK

č. 260/2016 Sb., v platném zněni. Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užiti elektronického nástroje naleznete v

uživatelsképříručce pro dodavatele pod odkazem: https://msk.ezak.cz/manual.html.
21. 4

Dodavatel podá nabídku v souladu s touto zadávací dokumentací. Dodavatel může podat v řízení jen jednu nabídku.
Dodavatel podávající nabídku nesmí být zároveň osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel, k témuž řízeni, prokazuje
kvalifikaci.

22 DÉLKAZADÁVACÍ LHŮTfDLE § 40 ZZVZ
22. 1

Lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízeni nesmí ze zadávacího řízeni odstoupit, činí 4 měsíce, pnčemž počátek lhůty
je konec lhůty pro podání nabídek. Při počít-ní lhůtyje třeba vycházet z § 60. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zněni pozdějších předpisů.

23 PRÁVAZADAVATELE
23. 1

Zadavatel si vyhrazuje:

a) právovyloučitze zadávacího řízení účastníka, jehož nabídka nebudesplňovat podmínky stanovenév ZD,
b) právozrušitzadávací řízení v souladu s § 127ZZVZ.
23. 2

Účastníku podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.

23. 3

Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účasti na veřejné zakázce, vyjma případu dle §
40 odst. 4 ZZVZ.

V Karviné dne

Ing. Ivo
Žolnerčík

Digitálně podepsal Ing.
Ivo Žolnerčík
Datum: 2022.11.24
12:23:06 +01'00'

Ing. Ivo Zolnerčík

ředitel

Součástí zadávací dokumentace dále "sou:

1.
2.
3.

Příloha č. 1 - Minimální technické požadavky předmětu plnění
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy
Příloha č. 3 - Cenové tabulky

4. Příloha 6. 4 - Krycí list
5.

Příloha é. 5 - Vzor čestného prohlášení dodavatele (kvalifikace)

6. Příloha é.6 - Čestnéprohlášení k mezinárodním sankcím

Použité zkratk vZD:
ZD - zadávací dokumentace
VZ - veřejná zakázka

ZŘ-zadávacířízen i
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Položka veřejné zakázky
Splnění

Závaznécharakteristiky a
požadavky

požadavku

ANO/NE
ice +-10%

lo/ne)

(nutno uvést
požadovanéúdaje)

Popis specifikace
nabízeného plnění, ze
kterého bude vyplývat
splnění požadavků
stanovených
zadavatelem, možno
uvést odkaz na stránku
v nabídce.

Základní specifikace
Předmětem plnění je dodávka
digitálního mamografickéhopřístroje

XXX

(doplní
dodavatel)

Ano

(doplní
dodavatel)

(doplní dodavatel)

Ne

(doplní

(doplní dodavatel)

(doplní dodavatel)

Gantry

Motorizovanýrozsahuvertikálního
pohybu min. 65 cm (cca 75-140cm nad

podlahou)
Vzdálenost ohnisko - detektor ŠIĎ
min. 60 cm

Rozsah motorizovanéhootáčení min.

Ne

+/-150st.
Systémpro mechanickézvětšení

Ne

nímku - požadovaný stupeň zvětšení
min. l, 8x
Automatická nastavení otočení gantry

XXX

.

do uživatelsky předdefinovaných pozic
Maximální síla komprese min. do 175

Ne

N

Automatická i manuální dekomprese

XXX

po ukončení expozice
Párnožních spínačů pro ovládání

XXX

komprese a vertikálního pohybu

dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

(doplní dodavatel)

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

Generátor

vysokofrekvenční generátoro výkonu
min. 5 kW
rozsah expozičního napětí min. 23-35

Ne
Ne

kV
rozsahu expozičního množství min. 5500 mA
automatické i manuální nastavení

Ne

(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
(doplní
dodavatel)

výkonnýzářič s vysokoobrátkovou
anodou (min. 8.800 ot/min)

Ne

dvě ohniska o velikosti max. 0, 1 a 0,3

Ne

(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)

expozičních parametrů
Rentgenka+ kolimátor

mm

Ne

motorizovanáfiltrace

XXX

Požadujeme automatickou kolimaci.
Možné i řešení kombinace obou typu

XXX

kolimací (manuální i automatická).

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

dodavatel)
XXX

tepelná kapacitaanody min. 300 kHu

(doplní dodavatel)

(doplní dodavatel)

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

(doplní dodavatel)

zařízení nebo příslušenství, které
poskytuje kvantitativní informaci o

(doplní
dodavatel)

(doplní dodavatel)

(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)

(doplní dodavatel)

(doplní

(doplní dodavatel)

ozáření pacienta

Digitální detektor

XXX

technologie pro přímou konverzi RTG
záření (amorfní Se)
velikost aktivní plochy min. 23x29cm

XXX

velikost pixelu maximálně 85 \im

Ne

Ne

Příslušenství

XXX

kompresní lopatky pro základní
screeningovávyšetření pro malá a

XXX

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

dodavatel)

velká prsa

kompresní lopatky pro cílená

XXX

vyšetření, bodové komprese
kompresní lopatky pro snímky se

XXX

zvětšením

podpěraprsu pro snímky se zvětšením

XXX

digitální indikace úhlu rotace ramene,

XXX

síly komprese a tloušťky komprese

(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)

(doplní dodavatel)

(doplní
dodavatel)

(doplní dodavatel)

(doplní

(doplní dodavatel)

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

Akviziční stanice

typický časzobrazení snímku na
obrazovcepo ukončení expozicemax.
15 s

Ne

typický čas mezi dvěma expozicemi

Ne

max. 30 s

kapacita pro interní uložení min. 9000

Ne

snímků

LCD medicínský diagnosticky monitor s

Ne

úhlopříčkou min. 21", rozlišení

dodavatel)
(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)

(doplní dodavatel)

(doplní dodavatel)

min. SMPx

SW pro základní zpracování snímků a

XXX

jejich odeslání do diagnostickéstanice
DICOM 3. 0 - Storage SCU/SCC,

XXX

Worklist, Query/Retrieve
Integrovaný ochranný štít proti záření
pro obsluhu ekvivalent min. 0, 3 mm

(doplní
dodavatel)
(doplní
dodavatel)

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

Ne

Pb.
.

Pak n

rov

lnění dokumentu

.

"ANO / NE " - zde účastník uvede slovně ANO / NE zda splňuje požadované technické parametry;

.

"Strana dokumentu" - zde účastník uvede, stranu daného dokumentu, ve kterém se daný technický parametr
nachází.

Účastníkje povinen vyplnit všechny položky uvedenév technickéspecifikaci, viz tabulky výše.

Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace

Kupní smlouva
Veřejná zakázka
"Mamografícký přístroj"

KUPNÍ SMLOUVA
I.
Smluvní strany
l. Nemocnice Karviná- Ráj, příspěvková organizace
se sídlem:

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 Ol Karviná

zastoupena:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
Bc. Marcela Mesochoridisová,provozně-technickánáměstkyně
00844853
CZ00844853

Komerční banka, a. s., pobočka Karviná
174-30331791/0100.
-apsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddi. Pr, vložka 880
bankovní spojení:

číslo účtu:

dálejen "kupující"

2............................. (název společnosti doplní Účastník ZŘ)
se sídlem:
zastoupen
ve věcech smluvních:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném ........... soudem v ........ oddíl
dálejen "prodávající"

vložka

II.
Základní ustanovení

l. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2079 a naši. zákonač. 89/2012, občanskýzákoník (dálejen "občanský
zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtfl, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona nabývá kupující majetek

pro svéhozřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, IČ70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava.

2.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změnydotčených údajůoznámí bez prodlení
písemně druhésmluvní straně. Při změněidentifikačních údajůsmluvních stranvčetnězměnyúčtu není
nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3.

Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním úftem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního
ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.
Předmět smlouvy
l. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět smlouvy - digitální mamografický přístroj,
včetně příslušenství podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce
(dále jen "předmět smlouvy"). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo
k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní
cenu dle či. IV této smlouvy.

2. Předmětem smlouvy ve smyslu odst. l tohoto článku smlouvy se rozumí digitální mamografický
přístroj (l soubor)................... (název nebotyp doplní prodávající), včetně přísiušenst/í, dle specifikace
v Příloze č. l této smlouvy. Předmět smlouvy musí být nový a nepoužívaný.
3. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž
předmětu smlouvy, uvést předmět smlouvy do provozu a seznámit určené zaměstnance
kupujícího/uživatele s obsluhou předmětu smlouvy.
IV.
Kupní cena
l. Kupní cenaje stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem
Cena v Kč bez DPH
DPH (v KČ)

DPH(v %)
Cena v Kč včetně DPH

2. Kupní cena podle odst. l tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se

splněním jeho závazkuz této smlouvy, tj. cenu předmětu smlouvy včetně dopravného, dokumentace,
instalacea montážepředmětu smlouvy včetnějeho příslušenství vyjmenovanéhov technickéspecifikaci,
instruktážeobsluhy a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a
není ji možno překročit.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude
prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH, není
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že dodavatel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s
platnými právními předpisy, je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím
vznikla.

v.
Místo a doba plnění
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l. Prodávající je povinen předmět smlouvy dodat, instalovat a uvéstdo provozu v místě plnění, kter/m je
Nemocnice Karviná-Rájp.o. ,Vydmuchov399/5, 734 Ol, RDGoddělení.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu instalovaný předmět smlouvy, včetně příslušenství, v termínu
l. 3. - 30. 4. 2023.
VI.
Povinnosti prodávajícího a kupujícího
l. Prodávající je povinen :
a)

Dodat předmět smlouvy řádně a včas.

b) Dodat kupujícímu předmět smlouvy:
.

v množství dle či. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší
množství věcí, než bylo ujednáno,

.

v provedení dle § 2095 občanského zákoníku.

c)

Dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný a odpovídající platným technickým normám,
právním předpisům a předpisům výrobce.

d)

Při dodání předmětu smlouvy do místa plnění dle či. V odst. l této smlouvy předat kupujícímu
doklady, které se k předmětu smlouvy vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční
list, návod k použití apod.) v českémjazyce.

e)

Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Předmět smlouvy
musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné
bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve
znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho
výrobu.

2. Prodávající je povinen předat kupujícímu:
.

uživatelskou dokumentaci - návod k použití a údržbě v českém jazyce l x v tištěné a l x v
elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší, . pdf,
.

3.

jpg)/

.

prohlášení o shodě v českém nebo anglickém jazyce l x v tištěnéa l x v elektronické podobě (na
DVD nebo CD ROM ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší, . pdf, .jpg),

.

technickou dokumentaci,

.

licenční ujednání k software, pokudje součástí předmětu plnění,

Součástí předmětu plnění v rámci zárukyje také provádění bezpečnostně technických kontrol v souladu

se zákoneč. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů. O provedených
kontrolách budevyhotoven protokol a zaslánna Referátzdravotechnikykupujícího.
4.

Podobu zárukyv případě poruchy dodavatel zdarma zajistí provedení všech potřebných oprav a uvedení
přístroje do bezvadného a plně funkčního stavu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., případně
zákonem č. 89/2021 Sb.

5.

Kupující je povinen:

a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
b) Pokud dodaný předmět smlouvy nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky
stanovenétouto smlouvou, instalovaný předmět smlouvy převzít.
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c)

Kupující je povinen prohlédnoutinstalovanýpředmět smlouvy v den předánía převzetív rozsahu
znalostí rozhodnýchpro uživatele předmětu smlouvy. V případě zjištění zjevnévady má kupující
právoodmítnout převzetí instalovaného předmětu smlouvy.
Vil.
Převod vlastnickéhopráva a nebezpečí škody na předmětu smlouvy

l. Kupující nabývávlastnické právo k předmětu smlouvy jeho převzetím v místě plnění; v témžeokamžiku
přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu smlouvy.

Vlil.
Předání a převzetí předmětu smlouvy
l.

Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 5 dnů předem, kdy bude předmět
smlouvy připraven k předání a převzetí. Převzetím je za kupující pověřen MUDr. Renáta Kacířova, prim.
RDG odd., tet. 596 383 200, příp. Mgr. Vlastimil Krenžálek,vrchní laborant RDG odd., tel. 596 383 242,
ve spolupráci s referentem zdravotechniky.

2.

Př _mět smlouvy se považuje za odevzdaný kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle či.
V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího instalace předmětu smlouvy nebo seznámení
s obsluhou předmětu smlouvy, považuje se předmět smlouvy za odevzdaný až po jejich provedení a
převzetí předmětu smlouvy kupujícím dle předchozí věty.

3.

Kupující při převzetí předmětu smlouvy provede kontrolu:
a) dokladfi dodaných s předmětem smlouvy,
b) předmětu smlouvy z hlediska zjevných vad.

4.

V případě zjištění zjevných vad předmětu smlouvy může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i
s důvody potvrdí na dodacím listu.

5.

V dobětermínu předání a převzetí přístroje, musí tento vykazovat všechny parametry danétechnickou
specifikací a musí být schopný trvalého provozu.

6.

O předání a převzetí předmětu smlouvy prodávající vyhotoví předávací protokol, který za kupujícího
podepře k tomu pověřený zástupce- primář/ka RDG nebojím pověřená osoba. Prodávající je povinen
na předávacím protokolu uvést typ předmětu smlouvy, počet kusů, sériové číslo předmětu smlouvy
(pokud existuje) a datum předání. Předávací protokol bude dále obsahovatjméno a podpis předávající
osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že
informace uvedené v předávacím protokolu odpovídají skutečnosti. Nebude-li předávací protokol
obsahovat údajeuvedenév tomto odstavci, je kupující oprávněnpřevzetí předně smlouvy odmítnout, a
to až do předání předávacího protokolu s výše uvedenými údaji.

7.

Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou předmětu smlouvy bude realizováno v prostorách
poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správnépochopení funkcí předmětu smlouvy.

8.

Vlastnicképrávo k předmětu smlouvy a nebezpečí škodyna něm přechází na kupujícího okamžikemjeho
předání a převzetí dle odst. l této smlouvy.
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IX.
Platební podmínky
l.

Kupní cena bude prodávajícímu uhrazenajednorázověpo převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Právo
fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání předmětu smlouvy kupujícímu,

provedení jeho instalacea uvedení do trvaléhoprovozua seznámenízaměstnancůuživateles obsluhou
(proškolení zaměstnanců).
2. Je-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými
právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude
faktura, která bude mít náležitosti úfetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnidví, ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí
dále obsahovat:

a) číslo smlouvy kupujícího, IČkupujícího, číslo veřejné zakázky,
b) číslo a datum vystavení faktury,
c)

předmět ^. nění a jeho přesnou s^ecifíkaci ve slovní.., . "odření (nestačí pouze odkaz na c.s.o
uzavřené smlouvy),

d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla
uvedeného v či. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s či. II odst. 3 této
smlouvy informovat kupujícího),
e)

číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury,

f)

lhůtu splatnosti faktury,

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury
se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo mailem na adresu podatelna. kar@nspka. cz.

4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně

vyúčtovánacena nebo DPH,je kupující oprávněnfakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením
nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní Ihflta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží ode dne doručení novéfaktury kupujícímu.

6. Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a
zákonao DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného
správcedaněv případě, že:
a)

prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn
v aplikaci "Registr DPH"jako nespolehlivý plátce, nebo

b) prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c)

bankovní účet prodávajícího určený k úhraděplnění uvedený na faktuře nebude správcem daně
zveřejněn v aplikaci"Registr DPH".
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Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednanéjako
součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné

postihyvyměřenéči stanovenésprávcemdaněprodávajícímu v souvislostis potenciálněpozdní úhradou
DPH,tj. po datu splatnosti této daně.
7. V případě, žefaktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu

vrátit k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení; lhůta splatnosti faktury přestává běžetjejím
odesláním zpět prodávajícímu. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
X.
Záruka za jakost, práva z vadného plnění
Zárukazajakost
l.

Prodávající kupujícímu na předmět smlouvy poskytuje záruku za jakost, a to v délce 24 měsíců, (dále
jen "záruka") ve smyslu § 2113 a naši. občanského zákoníku), (dále též záruční doba").

2.

Záruční doba začíná běžetdnem převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže kupující předmět smlouvy řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
prodávající.

3.

řTo

iidnldšu/ání

a

uLSLrdiiovdní vad

v

rámci záruky uldtí uudiiiíiiKV uvťuené

v

oubL. o d

iidsl. toi ioto

článku smlouvy.
4.

Prodávající prohlašuje, že zárukasevztahuje na každéhodalšího vlastníka předmětu smlouvy dodaného
dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

5. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:
a) preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce, včetně dodávky pravidelně vyměňovaných

dna,
b) elektrické revize dle zákona 89/2021 Sb.
c) údržbu, opravy poruch a závad předmětu smlouvy, tj. uvedení předmětu smlouvy do stavu plné
využitelnosti jeho technických parametrů,
d) pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly předmětu smlouvy dle zákona
č. 268/2014 Sb., resp. zákon č. 89/2021 Sb. a platných norem a dle požadavků výrobce, vč. výměny
všech předepsaných servisních kitů a náhradních dílů dle doporučení výrobce,
e) zkoušky dlouhodobéstability dle atomovéhozákona
6. V případě neuznanéhozáručního servisuje dodavateloprávněnúftovatkilometrovnédovzdálenostimax.
100 km.

Právaz vadnéhoplnění
7. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má předmět smlouvy při převzetí kupujícím, byť se vada
projeví až později.Kupující má právoz vadnéhoplnění takéz vadvzniklýchpo převzetí předmětu smlouvy

kupujícím, pokudje prodávající způsobilporušením svépovinnosti. Projeví-li sevadav průběhu6 měsíců
od převzetí předmětu smlouvy kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.
8. Vady předmětu smlouvy, které se projeví po záruční dobu, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
9. Veškeré vady předmětu smlouvy je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (např. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější
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specifikaci zjištěnévady. Kupující bude vady předmětu smlouvy oznamovat na:
.

pevná linka:

.

e-mail:

.

adrese:

10. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou věci; je-li vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, má kupující také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
kupující.
11. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místě instalace předmětu smlouvy, tj.
u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném
servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného předmětu smlouvy od

kupujícího do servisu a dopravu opravenéhonebo vyměněnéhopředmětu smlouvy zpětke kupujícímu.
V případě, žepředmět smlouvy byl pro účelyopravy nebovýměnyodinstalovánz pfivodního místa plnění,
je prodávající povinen po odstranění vady opravou nebo výměnou, předmět smlouvy bezplatně zpětně
nainstalovat na místo určené kupujícím a uvést předmět smlouvy bezplatně do provozu.
12. Prodávající nastoupí na opravu nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení závady. V případě, že závadu
nelzeodstranit na místě, sdělí prodávající kupujícímu termín odstranění závady, který nesmí být delší než

6 pracovních dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě
nedohodnou písemně jinak.

13. V případě vyřízení reklamace vady předmětu smlouvy dodáním nové věci bez vady, plyne záruční doba
v délce stanovené v odst. l tohoto článku dnem převzetí nové věci kupujícím.
14. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši.
Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

15. Prodávající neodpovídá zavady, kterébylyzpůsobenynesprávnýmužíváním uživatele nebotřetí osobou.
16. Pokud vadný předmět smlouvy nebo jeho část není možno opravit, má kupující právo na odstranění vady
dodáním nového předmětu smlouvy stejných či vyšších technických parametrů (včetně bezplatného
zajištění konfigurace, je-li to u daného předmětu smlouvy třeba).

17. V případě, že běhemzáruční doby se projeví třikrát jakákolivada, která byjinak zakládalapouze práva
z odpovědnosti za vady podle § 2107 občanského zákoníku, má kupující práva jako při podstatném
porušení smlouvy ve smyslu § 2106 občanského zákoníku.
XI.
Sankce

l.

Neodevzdá-li prodávající kupujícímu předmět smlouvy ve lhůtě uvedené v či. V odst. 2 této smlouvy je

povinenzaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPHuvedenév či. IVodst.
l této smlouvy, a to za každýzapočatýden prodlení.
2.

Pokud prodávající nezahájí odstraňování vady předmětu smlouvy ve lhůtě uvedené v či. X odst. 12 této
smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z kupní ceny bez DPH podle či.
IV odst. l této smlouvy, a to za každýzapočatýden prodlení až do odstranění vady.

3.

Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrokz prodlení ve výši stanovené
občanskoprávními předpisy.

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně
vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
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5. V případě, že kupující platně odstoupí od této smlouvy z důvodu uplatnění práv z odpovědnosti za vady,
je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % sjednanékupní ceny bez DPH.

XII.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku
l.

Prodávající odpovídá za to, že platby poskytované kupujícím dle této smlouvy nebudou přímo nebo

nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu
či. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vflči některým
osobám, subjektům a orgánůmvzhledem k situaci na Ukrajiněa Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne
18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovia některým představitelům Běloruska
a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. l obou nařízení); bude-li kterékoliv
z nařízení v budoucnu nahrazenojinou legislativou obdobnéhovýznamu, uvedená povinnost se uplatní
obdobně.

2. Prodávající je povinen kupujícího bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít
vliv na odpovědnost prodávajícího dle odst. l tohoto článku smlouvy. Prodávající je současně povinen
kdykoliv poskytnout kupujícímu bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle
odst. l tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle oast. l tohoto článku smlouvy, je Kupující oprávněnodstoupit od této
smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností prodávajícího vyplývajících ze záruky za jakost,
odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti

zachovatdůvěrnostinformací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
Dojde-li k porušení pravidel dle odst. l této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každýjednotlivý případ porušení.
XIII.
Registr smluv

l. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených
v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich
případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat
požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Zveřejnění smlouvy a metadatv registru smluv zajistí kupující.
4. Okamžikem zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění,

je tímto zveřejněním v registru smluv současněsplněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o zadávání
veřejných zakázek.
XIV.
Zánik smlouvy
l.

Tato smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím,
že vedle zákonného vymezení podstatného porušení smlouvy, se za podstatné porušení této

smlouvy rozumí zejména
.

prodlení prodávajícího s plněním předmětu této smlouvy delší jak 30 dnů,
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.
2.

neuhrazení kupní ceny kupujícím podruhévýzvěprodávajícího k uhrazení dlužnéčástky, přičemž
druhávýzva nesmí následovatdříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

Kupující je dáleoprávněnod této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.

3.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty
ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

4.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem "bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského zákoníku
rozumí "nejpozději do 3 týdnů".

XV.
Závěrečnáustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy
dujde

di jhé smluv, . i

straně, nestanoví-li

zákon č. 340/2015

Sb.,

o

zvláštních

podmínkách .

'"''

nftc<-'

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnostidnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádětjen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze
formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána podle jejich

pravéa svobodnévůle, určitě,vážněa srozumitelně.Autentičnosttétosmlouvya sv8j souhlass obsahem
vyjadřují svým podpisem.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána oběma stranami za použití zaručených
elektronických podpisů odpovědných zástupců obou stran.
6. Osobní údajeobsaženév této smlouvě budou Nemocnicí Karviná- Ráj, příspěvková organizace, se
sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 Ol Karviná, (dále jen "nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje
nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
Podrobnéinformace o ochraněosobních údajůjsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
nemocnice- www.nspka.cz.
7. Součástí smlouvyje:
Příloha č. l:

Specifikacepředmětu smlouvy

V Karviné

Za prodávajícího

Za kupujícího
Ing. Ivo Zolnerčík
ředitel

(doplní účastník ZŘ)
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Příloha č. l S ecifikace ředmětu smlou

(doplní účastník ZŘv souladuse svou nabídkou)
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CENOVÉTABULKY
Názevveřejné zakázky(VZ):

"Mamograflcký přistroj"

Tabulka - Dodávkazdravotnickétechnolo ie ZT
Obchodní název

Název položky předmětu plnění

nabízeného předmětu
plněni

Celková nabídková cena Celková nabídková cena

Měrná
Jednotka

bezDPH

%.vyse

DPHv K6

Cena za 1 systém v KČ ".'Í0^10'. 0.'."

ve. DPH

a

systém

0, 00

vKčbezDPHpň

vKčbezDPHpň

d=axc

e=bxc

poza°ova"y
zadavatelem
zadavatelem
J- požadovaném poctu m.j. požadované počtu m.j.

(m.j.)

dodavatel do lni

Mamografickýpřístroj

Cena za 1 systém v Kč

0, 00

0, 00

0, 00

NAB DKOV CENA ZA DOD VKU ZT v Kč bez a vč. DPH
-> upozorňujeme na skutečnost, že účastník je povinen z racovat odrobn' otázko roz ocet dodávaného ředmětu lnění s uvedením n .. .
h cen. Podrobný položkový rozpočet bude přilohou 6. 1 kupní smlouvy na dodávku ZT.
Celková nabídková cena za dodání předmětu plnění uvedenáv podrobném položkovém rozpočtu musí korespondovat s nabídkovou cenou uvedl ou v tabulce.

Dne
razítko a podpis dodavatele

1/1

Příloha č. 4 ZD

KRYCÍ LIST NABÍDKY
l. PodUmitníveře'ná

zakázka

"Mamo afic

ázev:

řístro' "

2. Základní identifikační úda'e

1. Zadavatel

.

emocnice Karviná - Rá", říš ěvkováor anizace

ázev:

dmuchov 399/5 Rá' 734 Ol Karviná
0844853
Z00844853

Sídlo:

C:
IČ:
ontaktoí osoba zadavatele:

etra Plevová

420 737832787
Tel.
zakazk

-maU:
.

s ka.cz

2. Účastník

ázev:
Sídlo/místo

odnikání:

el. /fax:
-mail:

C:
spisová značka v
obchodním re'stříku:
Účastníkuvede, zda-lije malým, středním nebovelkým podnikem dle Doporučení Komiseč.
orma

odniku účastníka:

Q03/361/ES, o definici mikro odnikú maťch a středních

odniků

Osobaoprávněnajednat za
účastníka:
ontaktní osoba:

Tel. /fax:
-mail:
3. Nabídková cena v Kč

Cenabez DPH:

SamostatněDPH(sazba .. .%):

enavčetněDPH:

4. Osoba o rávněná 'ednat za účastníka

od is o ráv. osob :
Titul, 'méno, řfmení:
unkce:

ČEST ÉPROHLÁŠE Í DO

TELE k prokázání

základní způsobilosti
uveďte obchodní název či jméno společnosti.
se sídlem .................................

IČ: ........................
(*) zapsán v obchodním rejstříku vedeném .............. soudem v

oddíl........... vložka

> čestněprohlašuji, žejsem nebyl v zemi svéhosídla v posledních 5 letech před zahájením řízení na zadání
předmětné veřejné zakázky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele;

> čestněprohlašuji,ženemámev Českérepublicenebov zemisvéhosídla v evidencidaní zachycensplatný
daňovýnedoplatek;

> čestněprohlašuji,ženemámev Českérepublicenebov zemisvéhosídla splatnýnedoplatekna pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

^

čestněprohlcaau;i,že nemámev Čear\c i cpubliCcnebov zemisvéhosídla opla.nýi ledoplateknapojiotrém
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

>

čestně prohlašuji, že nejsme v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele

* V PŘÍPADĚDODAVATELE, KTERÝNENÍ ZAPSÁNV OBCHODNÍM REJSTŘÍKU NEBO JINÉOBDOBNÉ
EVIDENCI:
>

v

čestně prohlašuji, že nejsem zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci

dne

u rávnické osob : obchodní firma

statutární orgán: uveďte vždy jméno, příjmení,
funkce

u f zické osob : jméno a příjmení

Pozn.:
.
čestnéprohlášení musí býtpodepsanéosobouoprávněnoujednatzadodavatele. Pokuddodavatelezastupujeosoba
odlišnáod osobyoprávněnéjednatza dodavatele, musí býtv nabídce předložena plnámoc k takovémuzastupování
v originále nebo v úředně ověřené kopii.

.

* Účastníkzpracuje čestnéprohlášení dle skutečnosti

ČESTNÉPROHLÁŠENÍK MEZINÁRODNÍM SANKCÍ

Uéastník zadávacího řízeni:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále také jen "dodavatel")

jakožto možný dodavatel veřejné zakázky

"Mamografický přístroj",
která byla vyhlášenajako zakázkamaléhorozsahu nepodléhající působnostizákonač. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, (dále jen "veřejná zakázka"), tímto čestně prohlašuji, že
a) výběrem naší nabídky, uzavřením smlouvy na plněni veřejné zakázky s námi, ani jejím plněním nedojde

k porušení právních předpisůa rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce,kterýmijsouČeskárepublika
a zadavatel vázáni;

b) ani žádný z poddodavatelů, dodavatelů nebo jiných osob, jimiž je pňp. prokazována část naši kvalifikace
či které hodláme využít pň plnění smlouvy, nejsou osobami, na něž by dopadaly mezinárodni sankce dle

právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a
zadavatel vázáni.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne ...... [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis[DOPLNÍ DODAVATEL]

