Vysvětlení zadávacích podmínek výzvy na plnění VZMR
Dodávky spotřebního materiálu pro intraaortální kontrapulzace 2

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávky spotřebního materiálu pro intraaortální kontrapulzace
2
Dotaz č. 1.
Článek II. 3. – Vzorová kupní smlouva
„V případě, že dojde na trhu ke snížení cen, nebo dojde-li ke změně ceny uvedených výrobků v souvislosti se
změnou úhrady ze strany zdravotní pojišťovny, je prodávající povinen provést snížení cen na srovnatelnou
úroveň“
Žádáme o výmaz podmínky „že dojde na trhu ke snížení cen,“ a ponechat „V případě, že dojde ke
změně ceny… v souvislosti se změnou úhrady…“
Odpověď:
Ne, zadavatel trvá na původním znění textu, uvedeném ve vzorové kupní smlouvě v článku II.3.
Dotaz č. 2.
Článek V. 1. – Vzorová kupní smlouva
„Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky odeslané
oddělením nákupu a distribuce SZM do maximálně 5 dní od data objednání, u mimořádných objednávek
maximálně do 24 hodin od data objednání.
Žádáme o upřesnění – od data převzetí objednávky dodavatelem (souvisí s bodem V. 2. „Závaznou
objednávku učiní kupující písemně elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo faxem.“ (V
případě doručení dopisem se dodání objednávky i dodávky zdrav. materiálu opozdí).
Odpověď:
Ne, zadavatel trvá na původním znění textu, uvedeném ve vzorové kupní smlouvě v článku V.1 i v článku V.2.
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Dotaz č. 3
Článek V. 8 – Vzorová kupní smlouva
„V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách z důvodů
spočívajících na straně dodavatele, je tento povinen neprodleně písemně uvědomit kupujícího o
přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od jiného
dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto
smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po obnovení
dodávek formou dle dohody s kupujícím.
Žádáme o výmaz žlutě vyznačené části textu, sankce jsou již obsažené v bodě VII. 1
Odpověď:
Ne, Zadavatel nebude vymazávat žlutě zažlucený text, obsažený ve Vzorové kupní smlouvě v článku V.8 :
„Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního
dodavatele, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po obnovení dodávek formou dle dohody s kupujícím“,
neboť tento text obsažený v článku V.8 ve vzorové kupní smlouvě nesouvisí s textem, obsaženým ve vzorové
kupní smlouvě v článku VII. 1.
Dotaz č. 4
Článek IX. 2. – Vzorová kupní smlouva
„Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do 120 dnů po
uplynutí ujednané platební lhůty.“
-

Takováto podmínka není z naší strany akceptovatelná, žádáme o snížení doby na 60 dnů.

Odpověď:
Ano, Zadavatel souhlasí se snížením doby, do které je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy,
v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu v článku IX.2 vzorové kupní smlouvy.
Vzorovou kupní smlouvu v článku IX.2 upravuje takto: „Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v
případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do 90 dnů po uplynutí ujednané platební lhůty.“

Dotaz č. 5
Článek VI. 1 - Vzorová smlouva o výpůjčce
žádáme o výmaz tohoto bodu, předmět výpůjčky je v našem vlastnictví.
Odpověď:
Ne, Zadavatel nebude tento bod obsažený v článku VI. 1 mazat ani nijak upravovat.
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Dotaz č. 6
Článek VI. 2 - Vzorová smlouva o výpůjčce
žádáme o úpravu textu na „Půjčitel se zavazuje po celou dobu výpůjčky poskytovat vypůjčiteli
k předmětu výpůjčky tyto následné služby:“
Typ služby:
Organizuje/iniciuje3):
1)
PBTK
půjčitel
Opravy, servis, dopravné2) vypůjčitel
Náhradní díly
vypůjčitel
Provozní materiál
vypůjčitel

Provádí/dodává3):
půjčitel
půjčitel
půjčitel
půjčitel

Na náklad/účet:
půjčitele
vypůjčitele
vypůjčitele
vypůjčitele

Odpověď:
Ne, Zadavatel trvá na původním znění textu, obsaženém ve vzorové smlouvě o výpůjčce v článku VI.2,
uvedeném takto:
1.

V pozáruční době se půjčitel zavazuje po celou dobu výpůjčky poskytovat vypůjčiteli k předmětu výpůjčky
tyto následné služby:

Typ služby:

Organizuje/iniciuje3):

1)

PBTK
Opravy, servis, dopravné2)
Náhradní díly
Provozní materiál

Provádí/dodává3):

půjčitel
vypůjčitel
vypůjčitel
vypůjčitel

půjčitel
půjčitel
půjčitel
půjčitel

Na náklad/účet:
půjčitele
půjčitele
půjčitele
vypůjčitele

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek
Vážení,
oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání
nabídek se tímto prodlužuje do 14. 12. 2018 do 9:00 hod. Důvodem je výše uvedená úprava
zadávacích podmínek.

……………………………

V Plzni dne 30.11.2018

Bc. Pavlína Vlasová
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