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Výzva -  Oznámení výběrového řízení Polikliniky Prahy 7 – Výzva k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

 

Název zakázky: „Nákup nového nepoužitého ultrazvukového diagnostického přístroje“ 

 

Druh zakázky:  dodávky 

 

 

Žádáme Vás o podání nabídky na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 

„Nákup nového nepoužitého ultrazvukového diagnostického přístroje“ 

 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných 

zakázek (viz Usnesení Rady MČ P7 č. 0867/22-R ze dne 20. 12. 2022) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

 

1) Předmět plnění: 
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „VZMR“) je: Nový nepoužitý 

ultrazvukový diagnostický přístroj. 

 
Předmět plnění této VZMR je dále vymezen specifikací zadavatele: „Ultrazvukový přístroj pro 
gynekologickou ambulanci, která je přílohou č. 4 této výzvy. 
 

Dokumentace včetně Soupisu prací, dodávek a služeb je ke stažení na Veřejné zakázky, Veřejné 

zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz) po dobu trvání lhůty pro podání nabídek.  

 

V případě, že technické podmínky zadavatele obsahují přímý nebo nepřímý odkaz na určitého 

dodavatele nebo výrobek, zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobné řešení. 

Dodavatel může být dále v této výzvě označen také jako „účastník“. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/verejne-zakazky
https://www.vhodne-uverejneni.cz/verejne-zakazky


 

2) Místo plnění zakázky:   
Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, Praha 7 

3) Účel plnění: 
Nákup 

4) Doba plnění zakázky:   
 

Předpokládaný termín zahájení plnění, výroba, příprava: neprodleně od účinnosti Kupní 

smlouvy 

Termín Dodání: do 8 týdnů od podpisu smlouvy 

nejpozději však do 15. 5. 2023 

        

 

5) Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu: 800 000,- Kč bez DPH  
 

6) Závazné obchodní podmínky: 
Závazné obchodní podmínky včetně platebních, dodacích, záručních a sankčních podmínek,  

a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou uvedeny v závazném 

návrhu smlouvy (viz Příloha č. 2 této výzvy). 

 

7) Požadavek zadavatele na zpracování nabídky: 
 

Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky na obsah nabídek dle této výzvy a jejích příloh.  

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce a 1x v elektronické 

podobě na CD nebo flash disku. 

Nabídka bude dodržovat všechny technické parametry uvedené v této výzvě. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

Zadavatel v zájmu transparentnosti účastníkům doporučuje, aby všechny listy nabídky (včetně 

všech příloh) očísloval průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Dále pak, aby všechny 

listy nabídky včetně všech příloh byly svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s 

jednotlivými listy. 

 

8) Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace: 
Zadavatel požaduje po účastníkovi ke splnění kvalifikace předložit níže uvedené doklady: 

 

8.1. základní způsobilost: 
dodavatel splní předložením podepsaného čestného prohlášení (Příloha č. 5 této výzvy). 

 

8.2. profesní způsobilost: 
dodavatel splní předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, 

pokud je v ní zapsán a dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky 



 

8.3. technická kvalifikace: 
 
dodavatel splní předložením vyplněného a podepsaného Čestného prohlášení (Příloha č. 6 

této výzvy), ve kterém uvede seznam minimálně 2 významných zakázek (referencí), realizovaných 

za poslední 3 roky od zahájení této veřejné zakázky, jejichž součástí byla dodávka obdobného 

charakteru jako předmět této veřejné zakázky, s cenou ve výši minimálně 400 000,- Kč bez DPH 

za každou veřejnou zakázku. Obdobným předmětem plnění se rozumí zakázka, jejímž předmětem 

byla dodávka Ultrazvukového diagnostického přístroje. 

 

V čestném prohlášení – Příloha č. 3 této Výzvy – dodavatel uvede u každé zakázky: 

- objednatele zakázky, IČO a označení kontaktní osoby (telefon), u níž je možno 
informace o zakázce ověřit, 

- stručný popis zakázky ve vztahu k požadovaným informacím, 
- místo a dobu plnění zakázky, 
- cenu 
 
 

Účastník prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

9) Požadavek zadavatele na obsah nabídky, nabídkové ceny a návrhu smlouvy: 
  

Nabídka účastníka by měla být členěna následujícím způsobem:  

9.1. Krycí list nabídky (Příloha č. 1 výzvy) podepsaný osobou oprávněnou zastupovat 

dodavatele. 

 

9.3. Podepsaný a vyplněný návrh Kupní smlouvy (Příloha č. 2 výzvy):  

Do návrhu smlouvy účastník doplní celkovou nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a 

cenu s DPH. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou účastníka 

zastupovat. Pokud účastníka nezastupuje statutární orgán, připojí účastník do nabídky 

plnou moc opravňující tuto osobu účastníka zastupovat. Tato plná moc musí být 

předložena v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Účastník v návrhu smlouvy pouze 

doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem „/doplní 

účastník/“. Znění ostatních ustanovení návrhu smlouvy účastník není oprávněn měnit.   

Číslo bankovního účtu dodavatele uvedené v návrhu smlouvy musí souhlasit s číslem 

účtu uvedeným v Registru plátců DPH.  

 

9.4. Doklady k prokázání kvalifikace – dodavatel předloží požadované doklady v souladu 

s čl. 8 této výzvy – pro prokázání základní způsobilosti a technické kvalifikace vyplní 

čestná prohlášení (viz Přílohy 5 a 6 této výzvy). Čestná prohlášení budou podepsána 

osobou oprávněnou účastníka zastupovat. Profesní způsobilost prokáže prostou kopií 

požadovaných dokumentů. 

 

10)   Pravidla pro hodnocení nabídek:  
 



Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky, podle shodnosti s požadovanými 

parametry zadavatele a uživatelským komfortem. Nabídka bude přidělena účastníkovi po komplexním 

zhodnocení výše uvedených parametrů. 

 

11)   Vysvětlení zadávacích podmínek k výběrovému řízení – Výzvě k podání nabídky 
 

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti zaslané e-mailem 

na jednu z následujících kontaktních osob: 

 Martina Baierová, e-mail: sekretariat@pp7.cz, tel: 270 005 667 
 Linda Rysová, e-mail: asistentka@pp7.cz, tel. 270 005 668 

 
Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena kontaktní osobě, 

uvedené v odstavci 11 této výzvy, případně datovou schránkou:   zpjk2dw – nejpozději 3 

pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky.  
 
 
 
 

12)    Lhůta pro podání nabídky: 
 

Nabídky je účastník povinen doručit nejpozději do 3.3.2023 do 11,00 hod (rozhodující je čas doručení) 

písemně poštou či jiným vhodným způsobem na adresu: 

 

Poliklinika Praha 7, Františka Křížka 683/22  

nebo osobně na ředitelství, v úředních hodinách ředitelství: 

 

Pondělí–čtvrtek    8:00 – 12:00  13:00 - 15:00 

Pátek                     8:00 – 12:00 

 

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou hodnoceny. 

 

Obálka s nabídkou musí být označena zpáteční adresou a IČO dodavatele)  

a nápisem: 

 

„Nákup nového nepoužitého ultrazvukového diagnostického přístroje“ 
NEOTVÍRAT 

Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve výzvě zadavatele. 

 

 

13)    Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 

 zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy bez udání důvodu, 



 před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace 
deklarované účastníkem v nabídce, 

 jednat s účastníky o nabídce a ceně plnění, 
 vyloučit nabídku účastníka, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem 

neúplná nebo nesplňuje po obsahové stránce podmínky uvedené ve výzvě, specifikaci, nebo 
překračuje maximální cenu v této specifikaci stanovenou. 

 zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, a to technické ani cenové, 
 nevracet podanou nabídku, 
 neposkytovat informace o účastnících, kteří byli vyzvání k podání nabídky, 
 vybraný účastník nesmí zakázku postoupit jinému subjektu a po uzavření smlouvy nesmí 

účastník bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti 
plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě, 

 obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást této výzvy jako Návrh smlouvy, a jsou 
závazným návrhem obchodních podmínek objednatele se zhotovitelem a zadavatel připouští 
jejich změnu, či úpravu pouze po oboustranné dohodě tak, aby byla dána do souladu s platnou 
právní úpravou, 

 na uveřejnění uzavřené smlouvy na internetových stránkách www.poliklinikaprahy7.eu 
a na Profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
a v Registru smluv. 

 

Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy nebo plnění objednávky. 

Účastníkovi rovněž nevzniká žádné právo na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v tomto 

výběrovém řízení. 

 

14) Zveřejnění  
 

Tato Výzva k podání nabídek včetně příloh a Dokumentace je uveřejněna a k dispozici ke stažení na 

webových stránkách Polikliniky Prahy 7 – www.poliklinikaprahy7.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: č. 1 Krycí list nabídky 

č. 2 Čestné prohlášení – základní způsobilost 

č. 3 Čestné prohlášení – technická kvalifikace 

č. 4  Specifikace předmětu plnění 


