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Fakultní nemocnice Plzeň, E. Beneše 13, 305 99 Plzeň 
 
 
 

Výzva k podání nabídky do nabídkového řízení – souboru veřejných 
zakázek malého rozsahu na 

 
dodávky léčivých přípravků v období 1.8.2011 - 31.1.2012 

 
 
   
 
 
 

Fakultní nemocnice Plzeň vyhlašuje nabídkové řízení na pravidelné dodávky léčivých přípravků 
specifikovaných v příloze č. 1 v období 1.8.2011 – 31.1.2012. 
Jedná se o sloučení více veřejných zakázek malého rozsahu (dále VZMR) na pravidelné dílčí dodávky 
léčivých přípravků, jejichž objem jednotlivě nedosahuje předpokládané hodnoty stanovené v § 12 odst. 6) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění jako limit pro vypsání podlimitní veřejné 
zakázky. 
 
Tato výzva k podání nabídky je zároveň zadávací dokumentací souboru VZMR, které jsou součástí 
nabídkového řízení. 

 
1.  Základní identifikační údaje zadavatele 

Název: Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo: E. Beneše 13, 305 99 Plzeň 
Zastoupená: Ing. Jaroslavou Kunovou, ředitelkou 
Kontaktní osoba:  Mgr. Alena Dvořáková, vedoucí obchodně lékárenského odboru FN Plzeň 
Telefon: +420 377 402 056, +420 724 247 820 
E-mail: dvorakovaal@fnplzen.cz 
 
2.  Předmět nabídkového řízení 

Předmětem nabídkového řízení jsou dodávky léčivých přípravků ve specifikaci a množství dle přílohy č. 1, 
určené ke spotřebě na klinikách a odděleních FN Plzeň v rámci poskytování zdravotní péče. 
 
3.  Předpokládaná hodnota 

Předpokládaná hodnota jednotlivých VZMR tohoto nabídkového řízení je uvedena v příloze č. 1. 
 
4.  Doba a místo plnění  

Termín zahájení plnění: 1.8.2011 
Termín ukončení plnění: 31.1.2012 
Místo plnění: Ústavní lékárna FN Plzeň Bory, E. Beneše 13, 305 99 Plzeň a Ústavní lékárna FN Plzeň 
Lochotín, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň 
 
5.  Způsob prokázání kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace dokladem SÚKL o oprávnění k výrobě (distribuci) léčiv, který 
může být předložen v prosté kopii. 
 
6.  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytuje kontaktní osoba zadavatele. 
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7.  Hodnocení nabídek 

Jediným hodnotícím kritériem je minimální nabídková cena. 
Pro účely hodnocení je zadavatelem jmenována hodnotící komise. 
Každá VZMR bude hodnocena samostatně. 
V případě shodných nabídkových cen u jedné nebo více VZMR bude za účelem stanovení výherce 
provedeno losování za přítomnosti státního notáře. 
 
8.  Požadavky na zpracování a předložení nabídky a nabídkové ceny 

V nabídce uchazeče musí být uvedena nabídková cena za jednotku množství léčivých přípravků (ampule, 
tableta apod.), za nabízené balení a za celkové předpokládané množství, vč. DPH.  
Nabídková cena za balení musí být zaokrouhlena na dvě desetinná místa. 
Nabídkové ceny zadavatel požaduje zpracovat do tabulky (viz příloha č. 1). 
Nabídka musí být zadavateli zaslána poštou na adresu kontaktní osoby zadavatele v listinné podobě 
parafované oprávněnou osobou uchazeče a ve formě uložené na přenosném médiu umožňující 
elektronické zpracování. 
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. 
 
8.  Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 26.7.2011, 15.00 hodin 
Splněním termínu se rozumí doručení nabídky kontaktní osobě zadavatele na adresu uvedenou v bodě 1. 
 
9.  Dodací a platební podmínky 

Uchazeč se zavazuje dodat zboží (popř. zprostředkovat jeho dodání) na základě závazné telefonické 
nebo elektronické objednávky jednotlivých ústavních lékáren FN Bory a FN Lochotín v termínu dle potřeby 
zadavatele, obvykle do 24 hodin od doby objednání bez započítání víkendových a svátečních dnů. 
Doba splatnosti faktur je stanovena na 90 dní od data jejich vystavení.  
 
10.  Doplňující informace 

Zadávací dokumentace vč. přílohy je uveřejněna na webových stránkách FN Plzeň a nebude uchazečům 
zasílána na vyžádání. Nabídkového řízení se může zúčastnit každý uchazeč, který splní zadávací 
podmínky.  
Oznámení o výsledku jednotlivých VZMR, jež jsou součástí tohoto nabídkového řízení, bude uchazečům 
zasláno písemnou formou bezprostředně po vyhodnocení, a to nejdéle do 29.7.2001.  
S uchazeči, kteří budou na základě hodnocení nabídek vybráni a jejichž předpokládaný předmět plnění 
v jedné nebo více VZMR bude vyšší než 250 tis. Kč vč. DPH, bude uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný 
vzor je součástí zadávací dokumentace jako příloha 2. 
Uchazeč svou účastí v nabídkovém řízení uděluje zadavateli souhlas ke zveřejnění všech náležitostí 
případného smluvního vztahu (podmínky smlouvy atd.). 
 
 

 
Vypracovala  

Mgr. Alena Dvořáková 

OLO 

FN Plzeň 


