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1. Základní identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

Zastoupený
Kontaktní osoba pro
vysvětlení zadávací
dokumentace
Adresa profilu
zadavatele

Název
Sídlo

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec
Králové
IČ
00179906
Bankovní spojení
č.ú. 24639511/0710
ID datové schránky v7zqi84
prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c. – ředitelem
Kontaktní údaje
Bc. Veronika Šubotníková
Telefon
+420 495 832 938
E-mail
veronika.subotnikova@fnhk.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

Při komunikaci přes datovou schránku vyplňte obálku datové zprávy minimálně v sekci „K
rukám: Bc. Veronika Šubotníková“.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny zadavateli v písemné podobě dle
ustanovení § 98 zákona. Případné další informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na
dotazy k zadávací dokumentaci budou uveřejňovány na profilu zadavatele, tj.:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK, a prostřednictvím elektronického
systému PROEBIZ JOSEPHINE (dále jen „JOSEPHINE“), tj.: https://josephine.proebiz.com/cs/
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Avíza o uveřejnění nových dokumentů k tomuto zadávacímu řízení jsou na profilu zadavatele
zájemcům automaticky zasílána pouze v případě, že si účastník stáhne z profilu zadavatele
alespoň jeden dokument (v rámci předmětné veřejné zakázky) jako registrovaný a současně
přihlášený zájemce. V případě zájmu o účast v zadávacím řízení doporučuje zadavatel stáhnout
dokumentaci k veřejné zakázce až po přihlášení zájemce do systému.

2. Základní informace k DNS
Zavedení DNS
Dle ustanovení § 138 – 142 zákona se DNS rozumí plně elektronické řízení pro běžné nákupy.
Zadavatel zavádí DNS v souladu s § 139 zákona.
Zavedený DNS zadavatel v souladu s § 138 odst. 1 zákona rozdělil do jednotlivých kategorií,
které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu veřejných zakázek nebo územního
rozsahu. Bližší informace o rozdělení do těchto kategorií a kritérií pro zařazení do nich jsou
uvedeny níže v rámci této zadávací dokumentace.
Zavedení DNS nezavazuje zadavatele k jeho využívání při zadávání veřejných zakázek na daný
předmět plnění.
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DNS bude zaveden dle § 139 odst. 7 zákona, a to na dobu neurčitou. Zadavatel si vyhrazuje
právo DNS kdykoliv zrušit prostřednictvím oznámení o změně k uveřejnění dle ustanovení
§ 212 zákona.
Zařazení do DNS
Zařazení do DNS se řídí ustanovením § 140 zákona. V žádosti o účast (dále také jen „žádost“)
v DNS musí dodavatel uvést, do které kategorie (kategorií) žádost podává – dodavatel může
být zařazen do více kategorií předmětného DNS.
Samotné zařazení do DNS dodavatele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění
poskytne dodavatel vůči zadavateli pouze na základě veřejné zakázky zadané v DNS.
Zadávání dílčích veřejných zakázek v zavedeném DNS
Veřejné zakázky budou v zavedeném DNS zadávány tak, že zadavatel doručí prostřednictvím
elektronického systému JOSEPHINE všem dodavatelům zařazeným do příslušné kategorie DNS
výzvu k podání nabídky. Výzva nebude doručena těm dodavatelům, u nichž budou naplněny
důvody nezpůsobilosti dle § 140 odst. 3 a 4 zákona. Zadavatel sděluje, že zadávání veřejných
zakázek v DNS bude probíhat v předem neurčených a nepravidelných intervalech, které se
budou odvíjet od aktuálních potřeb zadavatele. Doba plnění, místo plnění a obchodní či jiné
smluvní podmínky veřejných zakázek zadávaných v DNS budou stanoveny v jednotlivých
výzvách k podání nabídek dle § 141 zákona.
Informace k elektronickému katalogu
Zadavatel bude v souladu s § 215 odst. 1 zákona požadovat, aby nabídka byla předložena
formou elektronického katalogu nebo aby elektronický katalog byl součástí nabídky.
Dodavatel bude moci vyplnit elektronický katalog JOSEPHINE kdykoliv po svém zařazení do
DNS, vyplněním položky katalogu se pak rozumí uvedení ceny u této položky způsobem
odpovídajícím funkcionalitě nástroje. Elektronický katalog lze vyplnit v celém svém rozsahu, tj.
ve všech stanovených kategoriích bez ohledu na skutečnost, do které kategorie byl dodavatel
zařazen, nicméně dodavatel bude vyzván k podání nabídky (a tedy bude moci nabídku podat)
pouze v rámci té kategorie DNS, do které bude zadavatelem zařazen. Cenovou nabídku všech
položek elektronického katalogu je možné kdykoliv aktualizovat.
Pravidla použití elektronického katalogu dle § 215 odst. 3 zákona budou upřesněna ve výzvě
k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
Informace k výzvě k podání nabídky
Před zadáním veřejné zakázky v DNS doručí zadavatel všem dodavatelům zařazeným
v kategorii odpovídající zahajované veřejné zakázce výzvu k podání nabídky, která bude
obsahovat alespoň:
- identifikační údaje zadavatele
- údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
- lhůtu pro podání nabídky
- způsob podání nabídky včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány
- pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 zákona,
- specifikace předmětu dílčí veřejné zakázky zadávané v DNS,
- upřesnění obchodních podmínek
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- pravidla použití elektronického katalogu dle § 215 zákona
Zadavatel zadá dílčí veřejnou zakázku v DNS dodavateli, který byl vybrán na základě kritérií
hodnocení uvedených ve výzvě k podání nabídky a oznámí výběr dodavatele těm dodavatelům
zařazeným do příslušné kategorie DNS, kteří podali nabídku.

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky vč. předpokládané hodnoty
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky
potravin, nápojů a produktů živočišné výroby pro Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Dynamickým nákupním systémem (v souladu s § 138 – 142 zákona) se rozumí plně
elektronické řízení pro běžné nákupy.
Předpokládaná hodnota veřejných zakázek zadaných za dobu trvání DNS, stanovená
v souladu s § 20 zákona, činí 182 242 820,00 Kč bez DPH.

Kategorie a elektronický katalog
Zadavatel vymezuje předmět budoucích veřejných zakázek v jednotlivých kategoriích podle
slovníku klasifikačního systému a stanovuje položkovou strukturu elektronického katalogu
platnou ke dni zavedení DNS. Zadavatel uvádí, že bližší informace k poptávanému předmětu
plnění v dílčích zakázkách DNS budou uvedeny vždy ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst.
1 zákona.
Rozdělení do kategorií DNS a struktura elektronického katalogu je pak následující:

Kategorie 1 – Pečivo
Kódy CPV:
15810000-9

Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva

15811000-6

Pekařské výrobky

15812000-3

Pečivo a cukroví

15820000-2

Výrobky pekárenské trvanlivé

Předmětem této kategorie je dodávka pekárenských a cukrářských výrobků včetně trvanlivých
výrobků, dále dodávka pekařských výrobků, pečiva a cukroví - slané pečivo (chléb, rohlíky,
housky, bagety, veky aj.), sladké pečivo (koláče, vánočky, mazance, záviny, bábovky, makovce,
loupáky, koblihy, briošky, buchty, muffiny, donuty aj.) vč. pečiva bezlepkového.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
21 930 944,00 Kč bez DPH.

3

Kategorie 2 – Mléčné výrobky
Kódy CPV:
15500000-3

Mléčné výrobky

15510000-6

Mléko a smetana

15540000-5

Sýry

15550000-8

Různé mléčné výrobky

15800000-6

Různé potravinářské výrobky

15871274-5

Pomazánky

15871273-8

Majonéza

15900000-7

Nápoje, tabák a související produkty

Předmětem této kategorie je dodávka majonézy, pomazánek, sójových, bílkovinných a
mléčných výrobků - sýry, jogurty, mléko, podmáslí, kefír, máslo, smetana, šlehačka aj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
40 516 834,00 Kč bez DPH.

Kategorie 3 – Masné výrobky
Kódy CPV:
15130000-8

Masné produkty

15131120-2

Uzeniny

15131134-3

Jelita a tlačenky

15131230-6

Salám

15131310-1

Paštika

15131410-2

Šunka

15894700-8

Lahůdky

Předmětem této kategorie je dodávka masných výrobků a lahůdek – šunka, salám, paštiky,
párky, špekáčky, klobásy, jelítka, jaternice, tlačenky, škvarky, aspiky aj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
4 948 459,00 Kč bez DPH.
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Kategorie 4 – Drůbeží a králičí maso
Kódy CPV:
15110000-2

Maso

15112000-6

Drůbež

15112100-7

Čerstvá drůbež

15119100-6

Králičí maso

15896000-5

Hluboce zmrazené výrobky

Předmětem této kategorie je dodávka chlazeného a mrazeného drůbežího a králičího masa.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
10 448 833,00 Kč bez DPH.

Kategorie 5 – Hovězí maso
Kódy CPV:
15110000-2

Maso

15111100-0

Hovězí maso

15896000-5

Hluboce zmrazené výrobky

Předmětem této kategorie je dodávka hovězího masa.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
12 604 399 Kč bez DPH.

Kategorie 6 – Vepřové maso
Kódy CPV:
15110000-2

Maso

15113000-3

Vepřové maso

15131200-7

Sušené, solené, uzené nebo kořeněné maso

15896000-5

Hluboce zmrazené výrobky
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Předmětem této kategorie je dodávka vepřového masa.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
13 305 979,00 Kč bez DPH.

Kategorie 7 – Zvěřina
Kódy CPV:
15110000-2

Maso

15119300-8

Zvěřina

15896000-5

Hluboce zmrazené výrobky

Předmětem této kategorie je dodávka zvěřiny.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
2 593 413,00 Kč bez DPH.

Kategorie 8 – Ryby
Kódy CPV:
15110000-2

Maso

15119600-1

Rybí maso

15200000-0

Přípravky a konzervy z ryb

15220000-6

Ryby, rybí filé nebo jiné rybí maso, zmrazené

Předmětem této kategorie je dodávka chlazeného a mrazeného rybího masa a produktů z něj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
7 044 982 Kč bez DPH.

6

Kategorie 9 – Vnitřnosti
Kódy CPV:
15110000-2

Maso

15114000-0

Droby

15112300-9

Drůbeží játra

15896000-5

Hluboce zmrazené výrobky

Předmětem této kategorie je dodávka chlazených i mražených vnitřností - drůbky, krůtí a
vepřová játra aj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
830 961 Kč bez DPH.

Kategorie 10 – Ovoce
Kódy CPV:
15300000-1

Ovoce, zelenina a podobné produkty

Předmětem této kategorie je dodávka ovoce.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
4 901 167,00 Kč bez DPH.

Kategorie 11 – Zelenina
Kódy CPV:
15300000-1

Ovoce, zelenina a podobné produkty

Předmětem této kategorie je dodávka čerstvé i upravené zeleniny.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
18 735 027,00 Kč bez DPH.
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Kategorie 12 – Mražená zelenina a ovoce
Kódy CPV:
15300000-1

Ovoce, zelenina a podobné produkty

15330000-0

Upravené ovoce a zelenina

15331170-9

Zmrazená zelenina

15896000-5

Hluboce zmrazené výrobky

Předmětem této kategorie je dodávka mražené zeleniny, ovoce a hub.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
2 057 679,00 Kč bez DPH.

Kategorie 13 – Mražené výrobky
Kódy CPV:
15896000-5

Hluboce zmrazené výrobky

15555000-3

Zmrzlina a podobné výrobky

15311000-1

Brambory zmrazené

Předmětem této kategorie je dodávka mražených výrobků - mražené polotovary, výrobky
z brambor, zmrzlina, nanuky aj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
5 796 791,00 Kč bez DPH.
Kategorie 14 – Sterilované a konzervované potraviny
Kódy CPV:
15330000-0

Upravené ovoce a zelenina

15331400-1

Konzervovaná zelenina a/nebo zeleninové konzervy

15332400-8

Konzervované ovoce

15200000-0

Přípravky a konzervy z ryb

15870000-7

Koření a aromatické výtažky
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Předmětem této kategorie je dodávka sterilovaných a konzervovaných potravin - kompoty,
zeleninové a rybí konzervy, sterilované houby, hořčice, kečup aj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
3 949 931, 00 Kč bez DPH.

Kategorie 15 – Koření a dochucovadla
Kódy CPV:
15800000-6

Různé potravinářské výrobky

15870000-7

Koření a aromatické výtažky

15872000-1

Byliny a koření

15871200-6

Omáčky, kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení

15890000-3

Různé potravinářské výrobky a sušené zboží

Předmětem této kategorie je dodávka koření a dochucovadel - kořenící směsi, bylinky, sůl, ocet,
omáčky, bujóny aj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
4 778 219,00 Kč bez DPH.

Kategorie 16 – Těstoviny, luštěniny a obiloviny
Kódy CPV:
15850000-1 Těstoviny
15331150-3 Upravené luštěniny
15613000-8 Výrobky z obilných zrn
Předmětem této kategorie je dodávka těstovin, luštěnin a obilovin.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
405 532,00 Kč bez DPH.
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Kategorie 17 – Koloniál
Kódy CPV:
15600000-4

Mlýnské a škrobárenské výrobky

15800000-6

Různé potravinářské výrobky

15820000-2

Výrobky pekárenské trvanlivé

15830000-5

Cukr a příbuzné výrobky

15831600-8

Med

15840000-8

Kakao, čokoláda a cukrovinky

15860000-4

Káva, čaj a podobné produkty

15300000-1

Ovoce, zelenina a podobné produkty

15312000-8

Výrobky z brambor

15332000-4

Upravené ovoce a ořechy

15332200-6

Džemy a marmelády; ovocná želé; ovocné a ořechové protlaky a pasty

15332410-1

Sušené ovoce

15890000-3

Různé potravinářské výrobky a sušené zboží

15900000-7

Nápoje, tabák a související produkty

Předmětem této kategorie je dodávka smíšených potravin - mouka, cukr, med, džemy, výrobky
pro pečení, čokoláda, cukrovinky, sušené ovoce a ořechy, výrobky z obilovin aj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
598 478,00 Kč bez DPH.

Kategorie 18 – Bagety, sendviče a lahůdky
Kódy CPV:
15800000-6

Různé potravinářské výrobky

15811500-1

Připravené pekárenské výrobky

15871274-5

Pomazánky

15890000-3

Různé potravinářské výrobky a sušené zboží

15894700-8

Lahůdky

Předmětem této kategorie je dodávka baget, sendvičů a lahůdek.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
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Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
1 953 616,00 Kč bez DPH.

Kategorie 19 – Cukrovinky a pochutiny
Kódy CPV:
15820000-2

Výrobky pekárenské trvanlivé

15840000-8

Kakao, čokoláda a cukrovinky

15860000-4

Káva, čaj a podobné produkty

15312000-8

Výrobky z brambor

Předmětem této kategorie je dodávka cukrovinek a pochutin - sušenky, čokoládové tyčinky,
bonbóny, bramborové lupínky, káva, čaj aj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
2 255 917,00Kč bez DPH.

Kategorie 20 – Zákusky a cukroví
Kódy CPV:
15810000-9

Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva

15812200-5

Cukroví

Předmětem této kategorie je dodávka zákusků a cukroví.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
1 704 348,00 Kč bez DPH.
Kategorie 21 – Tuky a kvasnice
Kódy CPV:
15400000-2

Oleje a tuky živočišné a rostlinné

15530000-2

Máslo

15898000-9

Kvasnice

Předmětem této kategorie je dodávka rostlinných a živočišných tuků, másla a kvasnic.
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Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
4 277 026,00 Kč bez DPH.
Kategorie 22 – Nápoje
Kódy CPV:
15900000-7

Nápoje, tabák a související produkty

15860000-4

Káva, čaj a podobné produkty

15320000-7

Ovocné a zeleninové šťávy

Předmětem této kategorie je dodávka nápojů - minerální vody, ovocné šťávy, limonády, pivo aj.
Dále je předmětem této kategorie dodávka kávy a čajů.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
13 671 008,00 Kč bez DPH.
Kategorie 23 – Kojenecká strava
Kódy CPV:
15884000-8

Dětská výživa

Předmětem této kategorie je dodávka dětské výživy - kojenecká mléka, kaše, příkrmy aj.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
846 320,00 Kč bez DPH.
Kategorie 24 – Vejce
Kódy CPV:
03142500-3

Vejce

Předmětem této kategorie je dodávka vajec a vaječné melanž.
Přesná specifikace poptávaného předmětu plnění bude uvedena ve výzvě k podání nabídek dle
§ 141 odst. 1 zákona.
Předpokládaná hodnota této kategorie, stanovená v souladu s § 20 zákona, činí
2 255 917,00 Kč bez DPH.
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Informace k elektronickému katalogu po zavedení DNS
Zadavatel uvádí, že rozdělení DNS do výše uvedených kategorií je platné po celou dobu trvání
tohoto DNS, zadavatel si však vyhrazuje právo rozšířit položkovou strukturu jednotlivých
kategorií v rámci elektronického katalogu, a to kdykoliv v průběhu zavedeného DNS.
Rozšířením položkové struktury elektronického katalogu se rozumí zařazení nové položky do již
existující kategorie (pozn.: dle slovníku klasifikačního systému CPV). Zadavatel sděluje, že v
případě rozšíření položkové struktury elektronického katalogu, a to v libovolné kategorii, bude o
této skutečnosti informovat všechny dodavatelé, kteří jsou v daném okamžiku do DNS zařazeni.

4. Místo plnění
Místem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS bude Fakultní nemocnice Hradec
Králové. Místo plnění bude blíže specifikováno ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1
zákona.

5. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek
Závazné obchodní podmínky vč. platebních podmínek budou součástí výzvy k podání nabídek
dle § 141 odst. 1 zákona.

6. Varianty
Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

7. Požadavky na způsob zpracování žádosti o účast
· Žádost o účast bude zpracována v elektronické podobě a bude podána prostřednictvím
elektronického systému JOSEPHINE. Veškeré informace a doklady, které budou tvořit
žádost o účast, budou předloženy v českém jazyce, případně ve slovenském jazyce. V
případě, že dodavatel bude dokládat do žádosti o účast informace anebo doklady v jiném
než českém nebo slovenském jazyce, je povinen doložit v žádosti o účast zároveň jejich
překlad do českého jazyka.
· Žádost nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
· Žádost musí být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol).
· Žádost musí obsahovat informaci o tom, do které kategorie/kategorií je žádost o účast
podávána.
· Veškeré náklady účasti v soutěži nese účastník.
· Účastník je povinen vyjádřit se ke všem požadavkům, které jsou uvedené v této zadávací
dokumentaci.
· Žádost musí obsahovat krycí list. Vzor krycího listu je přílohou č. 2 této zadávací
dokumentace. Účastník v krycím listu vybere, do které kategorie DNS svou žádost
podává.
· Žádost musí obsahovat doklady prokazující základní způsobilost (pro prokázání
splnění části základní způsobilosti, kterou dodavatel prokazuje předložením čestného
prohlášení, může účastník předložit přílohu č. 1 k této zadávací dokumentaci).
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· Žádost musí obsahovat doklady prokazující profesní způsobilost.
V případě, že žádost o účast podává společně více účastníků, pak žádost musí být předložena
shodně s předchozími požadavky. Doklady, kterými účastníci společné žádosti o účast prokazují
kvalifikaci, budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné žádosti, pak následně
pro druhého účastníka společné žádosti až po posledního účastníka společné žádosti o účast.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti účastníků tito účastníci doložili, že všichni
uvedení účastníci budou vůči zadavateli a vůči třetím osobám vzniklým z právních vztahů v
souvislosti s veřejnými zakázkami zadávanými v DNS zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění těchto veřejných zakázek (a to včetně doby trvání jiných zakázek, které z
těchto veřejných zakázek vyplynou).
Nesplnění formálních požadavků zadavatele na obsah nabídky nebo na její zpracování může být
důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel bude při nesplnění takto
stanovených formálních požadavků postupovat při svém rozhodování v souladu s platnou právní
úpravou a judikaturou vztahující se k této oblasti.

8. Hodnocení nabídek
Zadavatel upozorňuje, že žádost o účast má zadavateli umožnit posoudit splnění podmínek pro
zařazení dodavatele do DNS, nikoliv však zadat konkrétní veřejnou zakázku v DNS, tj.
předložené žádosti o účast nebudou předmětem hodnocení.
Hodnoceny budou až nabídky účastníků v jednotlivých zakázkách, které budou zadávány v
zavedeném DNS, a to v jednotlivých kategoriích DNS.
Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání
nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

9.

Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty

Zadavatel v souladu s § 139 odst. 5 zákona poskytnutí jistoty nepožaduje.

10. Lhůta pro doručení žádostí o účast
Lhůta pro podání žádostí o účast je zadavatelem stanovena do 25. 05. 2021 do 10:00 hodin.
Pozn. výše uvedená lhůta je lhůtou ve smyslu § 139 odst. 3 zákona, tj. lhůtou pro doručení
žádostí o účast v době od zahájení zadávacího řízení, kterým se zavádí DNS.

11. Otevírání žádostí o účast
Otevírání všech žádostí o účast provede zadavatel elektronicky a bez účastí dodavatelů.
Otevírání žádostí o účast doručených ve lhůtě pro doručení žádostí o účast proběhne bez
zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast a v souladu s § 109 zákona.
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Otevírání žádostí o účast doručených po zavedení DNS bude probíhat průběžně, v souladu
s § 140 odst. 1 zákona a v souladu s funkcionalitou elektronického systému JOSEPHINE.

12. Způsob podání žádostí o účast vč. informací týkající se použitého
elektronického nástroje
Žádosti o účast se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického systému JOSEPHINE, a to ve lhůtě pro podání žádostí o účast. Veškeré
informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v příloze č. 3 - Požadavky na elektronickou
komunikaci. Žádost o účast podaná po lhůtě pro podání žádostí o účast nebude zadavateli
zpřístupněna.
Informace k podání žádosti o účast v již zavedeném DNS
S ohledem na § 140 odst. 1 zákona, dle kterého zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS
každému dodavateli podat žádost o účast, zadavatel upozorňuje, že v zavedeném DNS může
dodavatel podat žádost o účast kdykoliv, a to po celou dobu trvání daného DNS. K podání
žádosti o účast v zavedeném DNS se tedy nevztahuje žádná lhůta, dodavatel podá žádost o účast
prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE a v souladu s informacemi uvedenými v
příloze č. 3 - Požadavky na elektronickou komunikaci.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek
(podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
Dodavatel, který podal žádost v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal žádost o účast a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.

13. Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci
Požadavky na kvalifikaci splňuje účastník, který prokáže:
a) základní způsobilost,
b) profesní způsobilost
13.1.

Základní způsobilost dle § 74 zákona

Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
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c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je 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.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
Pro prokázání splnění části základní způsobilosti, kterou dodavatel prokazuje předložením
čestného prohlášení, může účastník předložit přílohu č. 1 k této zadávací dokumentaci.
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13.2

Profesní způsobilost dle § 77 zákona
13.2.1

Dle § 77 odst. 1 zákona

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Účastník může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (dle § 228 zákona), který nahrazuje doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Forma splnění kvalifikace
Pokud není v zákoně či této Zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá účastník doklady
prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě podpisu jinou osobou
na základě plné moci, musí být prostá kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými
účastník prokazuje splnění kvalifikace.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen postupovat v souladu s § 83 zákona.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel uvádí, že pro žádosti o účast v již v zavedeném DNS bude tento požadavek uplatněn
přiměřeně a že doba tří měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení bude nahrazena dobou
tří měsíců přede dnem podání žádosti o účast.
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14. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
V souvislosti s platnou legislativou, je od 18. 10. 2018 možná písemná komunikace mezi
zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení pouze elektronickou formou s výjimkou případů
uvedených v § 211 zákona.
Zadavatel sděluje, že pro účely vysvětlení zadávací dokumentace zaváděného DNS preferuje
písemnou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem prostřednictvím profilu zadavatele,
dostupného na následujícím odkaze:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

V Hradci Králové dne

prof. MUDr.
Vladimír
Palička
CSc.dr.h.c

Digitálně podepsal
prof. MUDr.
Vladimír Palička
CSc.dr.h.c
Datum: 2021.03.24
11:44:47 +01'00'

............................................................
za zadavatele

Přílohy:
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 2 - Krycí list
Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou komunikaci
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