ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadávací řízení
Užší řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„zákon“)

Veřejná zakázka

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY LÉKŮ DO LÉKÁRNY
PROVOZOVANÉ ZADAVATELEM

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2
písm. d) bod. 2 zákona

Zadavatel veřejné zakázky
Stodská nemocnice, a.s. se sídlem Stod, Hradecká 600, PSČ 333 01

Následující zadávací dokumentace veřejné zakázky je zpracována v souladu s ustanovením §
44 an.zákona.

1.

SPECIFIKACE ZADAVATELE
Název:

Stodská nemocnice, a.s.

Sídlo:

Stod, Hradecká 600, PSČ 333 01

IČ:

26361086

Tel./fax:

+420 377 193 511 / +420 377 193 610

E-mail:

info@nemocnice-stod.cz

Jejímž jménem jedná:

Ing. Miloslava Šlajsová

Kontaktní osoba:

Ing. Miloslava Šlajsová

(dále jen „zadavatel“)

2.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky bude uzavření dvou smluv na dodávky léků do lékárny,
kterou provozuje zadavatel, se dvěma vybranými dodavateli, kteří nabídnou
nejvýhodnější marže pro jednotlivé skupiny léků (dále jen „veřejná zakázka“).
Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku pouze na základě předchozí žádosti o účast
v užším řízení.

2.2.

Způsob zadání veřejné zakázky
Veřejná zakázka je zadávána v užším řízení ve smyslu ustanovení § 21 odst.1 písm. b)
zákona. Smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou a to se dvěma dodavateli, jejichž
nabídky budou ve svém souhrnu obsahovat nejvýhodnější marže pro jednotlivé
skupiny léků.

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1.

Doba plnění
Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne nabytí platnosti a účinnosti obou
smluv s dvěma vybranými dodavateli. Smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou
s připuštěním možnosti výpovědi z obou stran. Dodavatel bude na základě smlouvy
povinen dodávat do lékárny, kterou provozuje zadavatel, ty skupiny léků, ohledně
kterých byla jeho nabídka pro zadavatele nejvýhodnější.
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3.2.

Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky bude lékárna umístěná na adrese Stod, Hradecká 435,
PSČ 333 01. Podrobnosti stanoví jednotlivé smlouvy uzavřené s vybranými dodavateli

4.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

4.1.

Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 50 an. zákona prokázat splnění
kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek v užším řízení.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být předloženy
v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné
prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu
jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby
součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto
podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, není starší než 3 měsíce, mohou uchazeči
zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (viz ustanovení § 125 an. zákona)
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů, a to v rozsahu ve výpise uvedených údajů a požadavků zadavatele k
prokázání splnění příslušné kvalifikace pro tuto veřejnou zakázku.
Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle ustanovení § 51 odst. 7 zákona.

4.2.

Doba prokazování splnění kvalifikace
Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen
prokázat ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v článku 7.1 této zadávací
dokumentace.

4.3.

Základní kvalifikační kritéria
Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel:
i)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, 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 dodavatele či členem statutárního orgánu
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dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště;
ii)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele 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 dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

iii)

který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu;

iv)

na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu
nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není
povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;

v)

který není v likvidaci;

vi)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

vii)

který 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; a

viii)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše
předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů (kvalifikační podmínky stanovené
výše pod číslem i) a ii));
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b)

potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení (kvalifikační podmínky stanovené výše pod číslem
vi));

c)

potvrzení příslušného orgánu či instituce (kvalifikační podmínky
stanovené výše pod číslem viii); a

d)

čestného prohlášení (kvalifikační podmínky stanovené výše pod číslem
iii) až v) a vii)).

Všechny předkládané dokumenty nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.
4.4.

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán, ne
starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.

4.5.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeče
požaduje zadavatel předložení níže uvedených dokladů, z nichž bude zřejmé splnění
následujících podmínek:

4.6.

i)

pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jehož předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě,

ii)

poslední zpracovanou rozvahu podle zákona o účetnictví;

iii)

údaj o celkovém obratu dodavatele, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s
ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období;
jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující
se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém
obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné
činnosti.

Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění
veřejné zakázky zadavatel požaduje splnění tzv. obecných technických kvalifikačních
předpokladů.

4.7.

Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace
Zadavatel vyhodnotí kvalifikaci dodavatelů podle kritérií stanovených v této zadávací
dokumentaci. Dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zadavatel
vyloučí z účasti na zadávacím řízení. Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím
řízení spolu s odůvodněním zadavatel písemně oznámí dotčenému uchazeči.
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5.

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

5.1.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.
Jednotliví uchazeči ve svých nabídkách předloží marže jednotlivých léků, které jsou
schopni zadavateli dodávat, a to s uvedením skupiny léků včetně pořadového čísla
skupiny léků, které určuje zadavatel níže v bodu 5.2.

5.2.

Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídky.
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídky zadavatel požaduje předložit nabídku v
tomto členění:
i)

Titulní stránka nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními
údaji uchazeče, dále identifikační údaje osob, které jsou pověřeny jednáním za
uchazeče v tomto otevřeném řízení (včetně telefonického, faxového a
e-mailového spojení);

ii)

Obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran a počtu příloh;

iii)

Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou
zadávací lhůtu;

iv)

Doklady k prokázání splnění kvalifikace v následujícím pořadí:
1. Základní kvalifikační předpoklady;
2. Profesní kvalifikační předpoklady;
3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady;
4. Technické kvalifikační předpoklady;

v)

Cenová nabídka uchazeče, ve které uchazeč uvede marže na jednotlivé léky
s uvedením následujících skupin léků (pokud některé léky uchazeč není
některou skupinu léků dodávat, uvede tuto skutečnost):
1. Anestetika (lokální);
2. Aminoacida;
3. Anestetika (celková);
4. Psychostimulancia (nootropní léčiva, analeptika);
5. Analgetika, antipyretika;
6. Anorexia;
7. Antacida (včetně antiulcerozních léčiv);
8. Anthelmintika;
9. Antianemika;
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10. Antiarytmika;
11. Bronchodilatancia, antiastmatika;
12. Antibiotika (proti mikrobiálním a virovým infekcím);
13. Antikoagualancia (fibrinolytika, antifibrinolytika);
14. Kontraceptiva;
15. Antidiabetika (včetně inzulinu);
16. Antidota, detoxikancia;
17. Antiemetika, antivertiginoza;
18. Antiepileptika, antikonvulziva;
19. Antihemoroidalia;
20. Antihistaminika, histamin;
21. Antiparazitika (antiprotozoika, antimalarika);
22. Antimykotika (lokální a celková);
23. Antiparkinzonika;
24. Antirevmatika, antiflogistika, antiuratika;
25. Antidepresiva;
26. Hypolipidemika;
27. Antiseptiva, dezinficiencia (lokální);
28. Antimigrenika, antiserotonika;
29. Antihormony;
30. Antitusika;
31. Soli a ionty pro perorální i parenterální aplikaci;
32. Kardiaka;
33. Chemoterapeutika (včetně tuberkulostatik);
34. Choleretika, cholekinetika;
35. Cytostatika;
36. Derivancia;
37. Dermatologika;
38. Dietetika;
39. Diagnostika;
40. Digestiva, adsorbencia, acida;
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41. Diuretika;
42. Expektorancia, mukolytika;
43. Parasympatolytika, ganglioplegika;
44. Gynekologika;
45. Hormony (léčiva s hormonální aktivitou);
46. Hypnotika, sedativa;
47. Hypotenziva;
48. Imunopreparáty;
49. Laxativa;
50. Myorelaxancia;
51. Oftalmologika;
52. Analgetika – anodyna;
53. Organopreparáty;
54. Parasympatomimetika;
55. Antipsychotika (neuroleptika);
56. Otorinolaryngologika;
57. Anxiolytika;
58. Spazmolytika;
59. Substitutio sanguinis (a krevní deriváty);
60. Infundabilia;
61. Sympatolytika;
62. Sympatomimetika;
63. Hepatika;
64. Uteretonika;
65. Vazodilatancia;
66. Vazopresorika;
67. Venofarmaka, antivarikoza;
68. Vitamina, vitagena;
69. Varia;
70. Radiofarmaka;
71. Neuroleptanalgetika;
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72. Multivitaminy a stopové prvky;
73. Homeopatika;
74. Fytofarmaka;
75. Stomatologika;
76. Veterinaria – pharmaceutica;
77. Veterinaria – immunopraeparata;
78. Veterinaria – premixta;
79. Veterinaria – varia;
Tento seznam je přílohou této zadávací dokumentace a uchazeči bude
poskytnut na základě žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace ve formátu
doc;
vi)

Údaj o nabízené délce splatnosti jednotlivých faktur; s tím, že zadavatel
neakceptuje délku splatnosti kratší než 30 dnů;

vii)

Údaj o nabízené četnosti zavážek zboží; s tím, že zadavatel akceptuje nabídku
zavážek v rozsahu nejméně dvakrát během každého kalendářního týdne;

viii)

Údaj o případných dalších nabízených zvýhodněních zadavatele ze strany
dodavatele, tím se rozumí nejrůznější bonusy nabízené jednotlivými
dodavateli, dále například školení poskytovaná lékárnickému personálu
zadavatele apod.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně
v českém jazyce. Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby
byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy nebo přepisy, které by
zadavatele mohly uvést v omyl. Veškeré doklady či prohlášení musejí být řádně
podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.

6.

ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ
K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1.

Způsob podávání nabídek.

NABÍDEK

A

DOKLADŮ

Nabídku je uchazeč povinen dodat písemně, a to včetně požadovaného řazení nabídky
i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka musí být doručena v zalepené
obálce, která bude označena identifikačními údaji uchazeče a označením
„NEOTEVÍRAT“ a dále názvem veřejné zakázky. Zároveň uchazeč může tyto
dokumenty poskytnout v elektronické podobě na nosiči dat, který bude zabezpečen
proti možnosti provedení jakýchkoliv dodatečných změn v datech v něm obsažených.
Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem a označením
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předmětu veřejné zakázky a dodán v neporušeném obalu opatřeném výrazným
označením „NEOTEVÍRAT“ a dále názvem veřejné zakázky. Dokumenty budou
poskytnuty ve formátu doc, xls, pdf anebo v odpovídajícím open office formátu.
Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak, aby byla
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
6.2.

Místo pro podání nabídek.
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele.

7.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A LHŮTA, PO KTEROU JE UCHAZEČ
SVOU NABÍDKOU VÁZÁN, MÍSTO A DOBA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

7.1.

Lhůta pro podání nabídek.
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou
nabídku. Lhůta pro podání nabídky končí dne 7. dubna 2007 ve 24.00 hodin.

7.2.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty
uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

7.3.

Místo otevírání obálek.
Místo, kde bude probíhat otevírání obálek, je sídlo zadavatele.

7.4.

Termín otevírání obálek.
Otevírání obálek proběhne dne 11. dubna 2007 ve 14.00 hodin v sídle zadavatele
v kanceláři ředitelky. Otevírání obálek se navíc mohou zúčastnit zaměstnanci Stodská
nemocnice, a.s. a zaměstnanci Advokátní kanceláře JUDr. Jana Gallivoda, advokáta,
Nerudova 5, Plzeň.

8.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel stanovil tato hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu
ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) zákona s těmito dílčími kritérii:
i)

Výše přirážky na léky (obchodní marže) na léčivé přípravky oproti cenám
výrobců léčivých přípravků při respektování platných právních předpisů
vztahujících se k určování cen léčiv
váha 45%;
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ii)

Délka splatnosti faktur dodávek léků (nejkratší akceptovatelná splatnost činí
30 dnů, pod tuto hranici splatnost faktur zadavatel neakceptuje)
váha 45%;

iii)

Četnost zavážek zboží (alespoň dvakrát během kalendářního týdne
váha 5%;

iv)

Další zvýhodnění zadavatele (bonusy, školení apod.)
váha 5%.

9.

DALŠÍ
PRÁVA
ZADAVATELEM

A

PODMÍNKY

9.1.

Požadavky na varianty nabídky.

VYHRAZENÉ

CENTRÁLNÍM

Zadavatel vylučuje možnost podání variant nabídky.
9.2.

Náklady související s poskytnutím zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude neomezeně dálkově přístupná na internetové adrese
www.nemocnice-stod.cz a to ode dne 7. dubna 2007 zdarma. Závazná podoba
zadávací dokumentace bude ve formátu Adobe Acrobat Reader (pdf), pracovní verze
budou k dispozici ve formátech pro MS Office 2003 (doc).
Zadávací dokumentace bude zdarma uchazečům poskytována prostřednictvím emailu. Uchazeči, kteří mají zájem o zaslání zadávací dokumentace prostřednictvím emailu, nechť zašlou na e-mail info@nemocnice-stod.cz žádost, do jejíhož předmětu
uvedou „Žádost o zaslání zadávací dokumentace“. Zadávací dokumentace bude takto
poskytována nejpozději do 6. dubna 2007 16:00.
Zadávací dokumentace bude přístupná na adrese sídla zadavatele a to ode dne 6.
dubna 2007 16:00 zdarma.
V případě, že si uchazeč z jakéhokoliv důvodu vyžádá poskytnutí zadávací
dokumentace prostřednictvím pošty v listinné nebo elektronické podobě na datovém
nosiči, zadavatel si v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona vyhrazuje právo
požadovat náhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace
uchazečům, a to ve výši nákladů na reprodukci zadávací dokumentace, nákladů na
balné a poštovné, a to v paušální výši 50,- Kč. Tato paušální částka bude uchazečem
uhrazena poštovní úhradou.

10.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha – Seznam jednotlivých skupin léků (ve formátu doc).

Strana 11 z celkového počtu 11

