Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název
zadavatele:

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace

Sídlo:

Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy
Vary

IČO:

00574660

Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 04
v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Zajištění provozu ZOS ZZS KVK“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000569“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2021-033220“
Dne 4.10.2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zajištění provozu ZOS ZZS KVK“ prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek
v následujícím znění:
1) Dotazy k příloze č. 4 – Kalkulaci nabídkové ceny (P4_Kalkulace_nabidkove_ceny.xlsx):
a) Co znamená sloupec „N“ přílohy č. 4 „Cena do smlouvy“, ke které pravděpodobně patří text „Nabídková
cena za 1 měsíc podpory provozu bez DPH (nezahrnovat do ceny, bude uvedena ve smlouvě)“? Do
smlouvy se doplňují tři ceny: za inicializaci, ceny za podporu a ceny za rozšířenou podporu. Jelikož příloha
č. 4 neobsahuje vzorce není účastník schopen tuto cenu do smlouvy vypočítat a neví, kam ji vložit. Může
zadavatel tuto skutečnost objasnit?
b) Cenová tabulka obsahuje u částí 1 a 2, jak se účastník podle žlutě podbarvených buněk domnívá a
je to uvedeno i v kapitole č. 4 výzvy, i cenu za rozšířenou podporu. Katalogové listy S.1.1 - správa MZD
a S.2.1 - správa ZOS cenu za rozšířenou podporu neobsahují. Může zadavatel v tabulce jasně vyznačit,
které části rozšířenou podporu obsahují a doplnit ji i do katalogových listů?
c) Může zadavatel do přílohy č. 4 doplnit všude, kde je potřeba provést výpočet, vzorce, aby bylo zcela
jasné, co se v které části tabulky počítá?
2) V kapitole č. 2 výzvy je uvedeno: „Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny
části“. Zadavatel v kapitole č. 5/C/1) výzvy uvádí: „Dodavatel dokládá splnění technických kvalifikačních
předpokladů pro každou část veřejné zakázky samostatně“. Dále zadavatel v kapitole č. 5/C/2) uvádí:
„Dodavatel předloží seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda
jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Tento seznam ve formě čestného
prohlášení se stane zároveň součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky („realizační tým“).“ V kapitole č.
8 výzvy zadavatel uvádí doporučené řazení nabídky.
a) Rozumí tedy účastník správně, že zadavatel, bude-li účastník podávat nabídky na dvě a více částí,
požaduje, aby jednotlivé části byly v rámci „jedné nabídky“ – jednoho dokumentu seřazeny odděleně a
jejich struktura odpovídala doporučenému řazení uvedenému v kapitole č. 8 výzvy?
b) Může účastník jednou zakázkou, splňuje-li požadavky uvedené ve výzvě, prokázat technickou
kvalifikaci ve více částech veřejné zakázky?
c) Může účastník jedním technickým specialistou (jednou osobou), splňuje-li požadavky uvedené ve
výzvě, prokázat více rolí (technickou kvalifikaci) v různých částech veřejné zakázky?
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3) Zadavatel v kapitole č. 5 výzvy specifikuje obchodní podmínky a jak dokumenty, které tyto podmínky
obsahují vložit do nabídky. Účastník níže předkládá dotazy týkající se této kapitoly a servisní smlouvy.
a) V kapitole č. 5 výzvy je uvedeno: „K návrhu smlouvy jako součásti nabídky, nesmí účastník přikládat
žádné přílohy. Přílohy smlouvy budou ke smlouvě přiloženy až v její finální verzi.“ Jak zadavatel myslí tuto
větu? V bodech níže b) a dále jsou uvedeny požadavky zadavatele, které jsou s touto větou v přímém
rozporu.
b) V kapitole č. 5 výzvy v první odrážce je uvedeno: „Příloha č. 1 (Technická specifikace): touto přílohou
se stane Příloha č. 1 výzvy, (není třeba vkládat do nabídky, text odpovídající části výzvy bude vložen před
podpisem smlouvy)“. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda vkládat či nikoli a zda správně chápeme, že
příloha č. 1 smlouvy se skládá ze tří částí (souborů), a to ze společných požadavků, stávajícího stavu a
technické specifikace pro každou část veřejné zakázky.
c) Kapitola č. 5 třetí odrážka. Má účastník vložit „Příloha č. 3 (Seznam kontaktních osob), tj. osoby
realizačního týmu“ do nabídky?
d) Kapitola č. 5 čtvrtá odrážka. Má účastník vložit „Příloha č. 4 (Kalkulace ceny služeb)“ do nabídky? V
případě, že ano vkládá pouze část týkající se konkrétní části VZ?
e) V úvodu výzvy je uvedeno: „Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.“ Jelikož se
nabídka podává elektronicky, žádá účastník o zodpovězení následujících otázek:
1. Rozumí účastník správně, že zadavatel nevyžaduje v rámci nabídky podpis na servisní smlouvě(ách)?
2. Rozumí účastník správně, že obsahuje-li nabídka čestné prohlášení, musí být toto čestné prohlášení
účastníkem podepsáno?
Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích
podmínek:
1 a) Nabídkový list (P4) slouží k detailnímu ocenění poptávaných služeb v předepsané struktuře. Do
smlouvy se pak uvádí celková cena za inicializaci, měsíční cena za podporu provozu a hodinová sazba
za rozšířenou podporu. Zadávací dokumentace tzn. P2 návrh smlouvy toto uvádí jednoznačně v kapitole
IV. Cena a způsob plnění, platební podmínky a stejně tak je to uvedeno i v P4, viz např. ř. 6 "Nabídková
cena za 1 měsíc podpory provozu bez DPH (nezahrnovat do ceny, bude uvedena ve smlouvě)“.
1 b) Zadavatel v tabulce přílohy P4 Kalkulace nabídkové ceny správně vyžlutil relevantní buňky tabulky,
které má účastník vyplnit, včetně vysvětlujících komentářů. Pro úplnost zadavatel doplnil do katalogových
listů P3 (P3 Technicka_specifikace_1c Technická specifikace část 1_MZD a P3 Technická specifikace 1c
Technická specifikace část 2_ZOS) rozsah rozšířené podpory pro všechny relevantní systémy.
1 c) Viz odpověď v 1a). Zadavatel pokládá rozsah informací v zadávací dokumentaci za dostatečný pro
tvorbu nabídky, cenová tabulka je jednoznačně definovaná.
2 a) Bude-li účastník podávat nabídku na dvě a více částí veřejné zakázky, budou tyto části součástí
jedné ucelené nabídky s tím, že účastník dodrží doporučenou strukturu řazení dokumentů dle kap. 8 výzvy.
Záleží na účastníkovi, zda provede řazení odděleně pro každou část veřejné zakázky nebo dle struktury
dokumenty pro každou část veřejné zakázky.
2 b) Zadavatel požaduje v souladu se zněním kap. 5 písm. C) výzvy prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů pro každou část veřejné zakázky samostatně. Současně zadávací
dokumentace výslovně neuvádí, že není možné jednou zakázkou prokázat kvalifikaci u několika částí.
2 c) Zadavatel požaduje v souladu se zněním kap. 5 písm. C) výzvy prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů pro každou část veřejné zakázky samostatně. Současně zadávací
dokumentace výslovně neuvádí, že není možné jednou zakázkou prokázat kvalifikaci u několika částí.
3 a) Přílohy smlouvy, uvedené v kap. 5 výzvy, nebudou přiloženy ke smlouvě jako součást návrhu smlouvy
v nabídce, ale až před jejím podpisem ve finální verzi.
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3 b) Přílohy smlouvy, uvedené v kap. 5 výzvy, nebudou přiloženy ke smlouvě jako součást návrhu smlouvy
v nabídce, ale až před jejím podpisem ve finální verzi.
Přílohu č. 1 smlouvy souhrnně nazvanou jako „technická specifikace“ tvoří technická specifikace část
1a Společné požadavky, část 1b Stávající stav a část 1c Technická specifikace konkrétní části veřejné
zakázky (1-7), ke které se vztahuje smlouva.
3 c) Přílohy smlouvy, uvedené v kap. 5 výzvy, nebudou přiloženy ke smlouvě jako součást návrhu smlouvy
v nabídce, ale až před jejím podpisem ve finální verzi. Nicméně seznam osob podílejících se na plnění
veřejné zakázky (realizační tým) je součástí dokladů prokázání technické kvalifikace.
3 d) Přílohy smlouvy, uvedené v kap. 5 výzvy, nebudou přiloženy ke smlouvě jako součást návrhu smlouvy
v nabídce, ale až před jejím podpisem ve finální verzi. Kalkulace ceny služeb však bude součástí nabídky v
souladu s požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky (kap. 8 výzvy). Účastník ocení pouze
ty položky rozpočtu týkající se konkrétní části veřejné zakázky na, kterou podává nabídku.
3 e) 1. Nabídka musí být s ohledem na povinnou elektronizaci veřejných zakázek podána v elektronické
podobě a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádný z dokumentů nabídky však
nemusí být podepsán, musí však být doplněn o nezbytné údaje pro vznik smluvního závazku.
3 e) 2. Nabídka musí být s ohledem na povinnou elektronizaci veřejných zakázek podána v elektronické
podobě a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádný z dokumentů nabídky
však nemusí být podepsán. Vybraný dodavatel pak bude povinen předložit dokumenty v originálu či
konvertované kopii vč. zaručeného elektronického podpisu, a to nejpozději před podpisem smlouvy.
Zadavatel s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních dnů, tzn. do 9.11.2021 do 10:00 hod.
V Karlových Varech dne 08.10.2021
MUDr. Jiří Smetana, ředitel, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková
organizace, v.r.

