DODATEČNÁ INFORMACE Č. II
k veřejné zakázce „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – přístrojové vybavení“

Vážení dodavatelé,
zadavatel Vám tímto v souladu s ust. 49 odst. 2, odst. 3 a odst. 4 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) poskytuje
následující dodatečné informace na základě žádostí, které obdržel.
1)
Dobrý den,
součástí zadávací dokumentace je také předložená Kupní smlouva.
V čl VI odst. 6.8 zadavatel neumožňuje jakoukoliv změnu v textu KS.
Po prostudování podmínek smlouvy máme jako uchazeč v tomto textu několik překážek pro
podání nabídky.
Bude zadavatel akceptovat upravený návrh v těchto bodech?
 Článek II – cenová a platební ujednání, Bod 9
Pokud předmět této smlouvy nebo jeho část či příslušenství nebudou předány kupujícímu
řádně a včas (čl. I odst. 1, 3, 4 a 5 této smlouvy) či nesplnění povinnosti dle čl. IV odst. 16 této
smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za
každý i jen započatý kalendářní den prodlení a druh zboží. Uplatněním smluvní pokuty není
dotčeno právo kupujícího na případnou náhradu škody, která by mu vznikla v souvislosti s
prodlením prodávajícího s plněním předmětu této smlouvy. V případě nesplnění povinnosti
dle čl. V odst. 4 této smlouvy je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení
jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč.
Odpověď:
Tento bod již byl upraven v rámci dodatečné informace č. I.
 Čl. IV, bod 16
Prodávající je povinen v rámci záruční doby dle čl. IV odst. 1 této smlouvy zdarma provést do
5 pracovních dnů od vyžádání kupujícího seznámení nových členů personálu kupujícího s
obsluhou zboží a jejich zaškolení tak, aby byli schopni zboží samostatně řádně užívat, včetně
předložení pověření konkrétního školitele výrobcem zboží.
Dotaz : Zaškolení personálu bude provedeno při předání předmětu plnění zdarma. Další
zaškolování se provádí vždy za úplatu. Pokud bychom se drželi daného požadavku
zadavatele, bude zadavatel požadovat proškolování i několikrát ročně? Bývá zvykem, že
k zaškolování při předání přístroje jsou sezváni všichni uživatelé.
Dotaz: Bude zadavatel akceptovat změnu smlouvy vypuštěním bodu 16 čl. IV?

Odpověď:
Ne, zadavatel nebude akceptovat změnu smlouvy vypuštěním čl. IV odst. 16. Zadavatel na
tomto požadavku trvá. Ačkoli zadavatel v současné době nedovede frekvenci využití
tohoto ustanovení přesně odhadnout, nepředpokládá, že by fluktuace zdravotnického
personálu obsluhujícího počítačový tomograf byla natolik zásadní, aby dodavatel nemohl
tuto podmínku bez větších obtíží v rámci záruky za dodané zboží splnit.
 Čl. V, bod 4
Prodávající se zavazuje, že po dobu 10 let po uplynutí záruční doby dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy zajistí na vyžádání kupujícího autorizovaný servis zboží.
Dotaz : Bude zadavatel akceptovat změnu vypuštěním smluvní pokuty v čl. II bod 9?
Odpověď:
Ne, zadavatel tuto změnu akceptovat nebude. Ke změně čl. II bod 9 blíže viz Dodatečná
informace č. I.
 Článek II – cenová a platební ujednání, Bod 10
Pokud prodávající neodstraní vadu předmětu smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 8
smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou část předmětu smlouvy neposkytne dle
čl. IV odst. 9 smlouvy zdarma náhradní plnění o stejných nebo vyšších technických
parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý
započatý kalendářní den prodlení a druh zboží, až do odstranění vady nebo poskytnutí
náhradního plnění o stejných nebo vyšších technických parametrech.
Odpověď:
Tento bod již byl upraven v rámci dodatečné informace č. I.
 Čl. IV, bod 8
Odstranění vady, popř. výměna vadného zboží, bude v rámci záruky provedena servisním
technikem prodávajícího pokud možno ihned při první návštěvě, maximálně však do 3
kalendářních dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
Dotaz: Může zadavatel změnit termín na 3 pracovní dny?
Odpověď:
Ne, zadavatel tuto lhůtu měnit nebude.
 Čl IV. Bod 9
Ve výjimečném případě, kdy si oprava v záruční lhůtě vyžádá dobu delší než 3 kalendářní dny,
je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních
dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní plnění nebo jeho část o stejných nebo vyšších

technických parametrech, a to až do doby předání opraveného plnění nebo jeho části,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
Dotaz: Může zadavatel změnit termín na 3 pracovní dny?
Dotaz: Může zadavatel změnit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč ?
Odpověď:
Ne, zadavatel tuto lhůtu měnit nebude. Jedná-li se o smluvní pokutu, pak se k čl. IV odst. 9
obchodních podmínek vztahuje čl. II odst. 9, který byl zadavatelem již změněn, blíže viz
Dodatečná informace č. I.
 Článek IV, bod 3
Jakmile kupující oznámí prodávajícímu vadu, bude se mít za to, že požaduje její bezplatné
odstranění, neuvede-li v oznámení jinak.
Dotaz: Může zadavatel změnit termín na „Kupující v oznámení uvede, že se jedná o záruční
opravu“
Odpověď:
Jelikož se čl. IV obchodních podmínek věnuje záručním ujednáním, nevidí zadavatel důvod
ke změně části odst. 3, jak navrhuje dodavatel. Zadavatel změnu tohoto ustanovení
neprovede.
 Článek IV, bod 5 a 6
Prodávající je povinen nejpozději do 2 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci uznává.
Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vad(y) s tím, že tento termín nástupu nesmí být delší než 2 kalendářní dny ode dne obdržení
reklamace. Nestanoví-li prodávající termín nástupu k opravě, platí termín 2 kalendářních dnů
ode dne obdržení reklamace. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající
povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
Dotaz: Může zadavatel změnit termín na 2 pracovní dny?
Odpověď:
Ne, zadavatel tuto lhůtu měnit nebude.
 Článek IV. bod 10
Pokud vadnou část plnění není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného plnění
nebo jeho vadné části za plnění nebo jeho část stejných či vyšších parametrů (včetně
bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy
odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje
se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadné plnění nebo jeho část

vyměnit. Pokud dojde k výměně plnění nebo jeho části, počíná na toto nové plnění nebo jeho
část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
Dotaz: Může zadavatel odstranit požadavek na novou 3 letou záruční dobu u případně
vyměněného plnění?
Odpověď:
Ne, zadavatel na tomto požadavku trvá.
 Článek IV. bod 12
Pokud se na předmětu smlouvy vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je
prodávající povinen dodat kupujícímu novou konkrétní část předmětu smlouvy, a to
v konfiguraci minimálně stejné, jakou mělo vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta
nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku
Dotaz: Může zadavatel odstranit požadavek na novou 3 letou záruční dobu u případně
vyměněného plnění?
Odpověď:
Ne, zadavatel na tomto požadavku trvá.
 Článek VII. bod 3
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu poslední ze smluvních stran
s obsahem této smlouvy, tj. podepsaný návrh smlouvy dojde druhé smluvní straně. Smlouva
nabývá účinnosti dnem doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – přístrojové vybavení“ (dále jen „Rozhodnutí“)
kupujícímu. Kupující je povinen informovat prodávajícího o obdržení Rozhodnutí písemně do
5 pracovních dnů. Neobdrží-li prodávající Rozhodnutí dle prvé věty tohoto odstavce do
jednoho roku od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, tato smlouva pozbývá
platnosti.
Dotaz: Má uchazeč rozumět této podmínce, že pokud do jednoho roku od podpisu smlouvy
neobdrží zadavatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude předmět plnění vrácen po ročním
užívání?
Odpověď:
Zadavatel tímto mění znění čl. I odst. 4 přílohy č. 4 Výzvy k podání nabídek – obchodních
podmínek, a to tak, že nové znění tohoto ustanovení je:
4. Zboží bude dodáno nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Konkrétní termín
bude stanoven dohodou smluvních stran.
Zboží tedy bude dodáno až po účinnosti smlouvy. Do té doby nebude zadavatelem
užíváno.
Zadavatel zároveň jako přílohu této dodatečné informace uveřejňuje aktuální znění přílohy
č. 4 Výzvy k podání nabídek – obchodních podmínek.

2)
Dotaz:
Dobrý den,
z důvodu krátké zadávací lhůty a dotazů k zadávací dokumentaci a Kupní smlouvě prosím
zadavatele o prodloužení termínu pro podání nabídek v části IV o 1 týden.
Odpověď:
a) Zadavatel tímto mění znění čl. 5 Výzvy k podání nabídek, a to tak, že nové znění
tohoto ustanovení je:
Nabídky v rozsahu dle bodu VI Zadávací dokumentace se podávají písemně
v uzavřené obálce, označené názvem zakázky „VZ Nemocnice s poliklinikou KarvináRáj – přístrojové vybavení – NEOTEVÍRAT“ v termínu do 05.01.2016 do 08:00 hodin,
na adresu zadavatele dle bodu 1 Výzvy, sekretariát ředitelství.
Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle ust. § 71 odst. 5 ZVZ
vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
Za včasné a řádné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Tyto
opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci
o zadání veřejné zakázky.
b) Zadavatel tímto mění termín otevírání obálek dle čl. 11 Výzvy pro podání nabídek a
nově tento termín stanovuje na 05.01.2016 od 14:00 v sídle zadavatele.
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