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V Brně dne 9.8.2021
Veřejná zakázka – Hemokultivace pro OKMI
Vážení, zadavatel obdržel dne 6. 8. 2021 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Hemokultivace
pro OKMI, ke kterým sděluje následující:
Dotaz 1
Návrh rámcové smlouvy v čl. IV. DODACÍ PODMÍNKY specifikuje v odst. IV.2, že IV.2 “Prodávající je
povinen dodat Zboží dle Objednávky do 48 hodin od jejího doručení Prodávajícímu...”. Z běžné
obchodní činnosti Dodavatele, s přihlédnutím k délce exspirace předmětu plnění, i ve vztahu ke
stávajícímu režimu plnění dodávek pro Zadavatele, se Dodavatel dotazuje, zda by bylo pro Zadavatele
akceptovatelné naplňovat oprávněné požadavky Zadavatele na řádné zabezpečení dodávek tak, že
Dodavatel bude dodávat předmět plnění zpravidla v intervalu 3 až 5 pracovních dnů s tím, že vyskytneli se nahodile neočekávaný požadavek na dodání předmětu plnění v kratším termínu (např. z důvodů
rychlého snížení skladových zásob, epidemie, apod.), pak je Dodavatel povinen doručit předmět plnění
na své náklady nejpozději do 24 hodin od potvrzení takové expresní objednávky, tj. do doby ještě
kratší, než požaduje současné ust. ZD, resp. návrhu rámcové smlouvy?
Odpověď:
Zadavatel v čl. IV. DODACÍ PODMÍNKY specifikuje v odst. IV.2, že Prodávající je povinen dodat Zboží
dle Objednávky do 48 hodin od jejího doručení Prodávajícímu, ledaže si smluvní strany dohodly
rozvozový plán. V případě, že si smluvní strany dohodly rozvozový plán, je Prodávající povinen Zboží
dodat po doručení Objednávky nejbližším následujícím rozvozem dle tohoto rozvozového plánu.
Zadavatel uvádí, že zdali dodavatel bude dodávat plnění zpravidla v intervalu 3 až 5 pracovních dnů,
s možností expresní objednávky, lze dle tohoto ustanovení dohodnout rozvozový plán.
Dotaz 2
V části ZD čl. VIII. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE stanovil Zadavatel, že “Součástí
nabídky musí být ... čestné prohlášení, že Zboží splňuje ... nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů (v případě, že
nabízené Zboží je zdravotnickým prostředkem)”. Nabízené zboží nepochybně je zdravotnickým
prostředkem, proto je ve smyslu stávající ZD nutné, aby Dodavatel takové čestné prohlášení poskytl.
Současně ovšem Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické
prostředky, v § 1 odst 3 uvádí, že “Toto nařízení se nevztahuje na: a) diagnostické zdravotnické
prostředky in vitro a jejich příslušenství, ...”, čímž vzniká nesplnitelná podmínka daná rozporem mezi
požadavkem Zadavatele a ust. příslušné právní normy, když předmět plnění je právě diagnostický
zdravotnický prostředek in vitro. V této souvislosti Dodavatel žádá o vysvětlení rozporu mezi ZD a
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odkazovaným nařízením vlády. Nad rámce tohoto dotazu Dodavatel poznamenává, že je požadavek
Zadavatele zcela oprávněný, ovšem splnitelný pouze v případě odkazu na jinou právní normu, a to
Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in
vitro.
Odpověď:
Zadavatel v Zadávací dokumentaci opravil předmětnou právní normu.
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