Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
č. j. MR38/2018
Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení
zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce č. j. MR38/2018 s názvem: „Poskytování
pracovnělékařských služeb pro zaměstnance ČRo.“
1. Dotaz dodavatele: Jestli se jako poskytovatel můžeme zúčastnit řízení s ohledem na dojezdovou
vzdálenost na naše pracoviště. Větší komentář a doplnění v příloze zprávy, jelikož obsahuje i grafické
zobrazení (mapy a prt screeny).
Odpověď zadavatele:
Zadavatel trvá na znění zadávací podmínky týkající se dostupnosti zdravotnického zařízení, uvedené
ve Výzvě k podání nabídek v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu: „Zadavatel z důvodu
dostupnosti požaduje, aby se zdravotnické zařízení dodavatele nebo jeho pobočka nacházelo na
území Hl. města Prahy, a to v (městských) obvodech Praha 1 až Praha 10, nejdéle však
v dojezdové vzdálenosti MHD do 30 minut od sídla zadavatele. Dojezdovou vzdálenost posoudí
zadavatel na základě dosažitelnosti viz www.mapy.cz „
2. Dotaz dodavatele: Druhým dotazem je požadavek na udání ceny očkování proti chřipce do ceníku,
který je rozhodný pro výběr nejvhodnějšího kandidáta. Jak jistě tušíte, očkování proti chřipce se každý
rok mění s ohledem na jiné kmeny chřipek, které kolují v populaci. Letošním „hitem“ bylo očkování
tetravalentní vakcínou, která oproti dřívějším trivalentním vakcínám poskytuje širší záběr a pacientovi
tak větší protekci proti chřipkovým kmenům. Pro příští rok netušíme, jaký bude výběr z vakcín, jelikož
pro letošní rok bylo velmi málo trivalentních vakcín, protože bylo více kolujících kmenů v populaci a
tak distributor změnil strategii a nevyráběl tyto trivalentní vakcíny. Rozhodující se pochopitelně cena,
která je u trivalentní vakcíny nižší. Jeví se nám jako ryze nepraktické s ohledem na diskriminaci
některých uchazečů, aby byla posuzována i samotná vakcína na 3 sezóny dopředu. V případě, že
tento návrh nepřijmete, prosíme abyste alespoň definovali typ očkování, o který se má jednat.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel na základě výše uvedeného blíže specifikoval očkovací látku proti chřipce v příloze č. 2
zadávací dokumentace – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny. Aktualizované znění tvoří jedinou přílohu
tohoto dokumentu
3. Dotaz dodavatele: Třetím a posledním dotazem je DPH, které je taktéž v ceníku uvedeno a od nějž se
odvíjí celková cena vč. DPH. Správný vzorec by neměl znít SOUČIN(F13;F14)+F13, ale při aplikaci
řádných sazeb DPH:
15 % u vstupní / výstupní lékařské prohlídky
0 % u periodické / mimořádné prohlídky / aplikace očkování
21 % u konzultací a poradenství / dohledu pracoviště
SUMA(F7:F8;SOUČIN(F5;1,15);SOUČIN(F6;1,15);SOUČIN(F9;1,21);F10)
Odpověď zadavatele:
Zadavatel na základě výše uvedeného vyňal z přílohy č. 2 zadávací dokumentace řádek stanovující
DPH a doplnil znění: „Režim DPH bude uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“. Aktualizované znění tvoří jedinou přílohu tohoto
dokumentu.
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Příloha
AKTUALIZACE_MR38_2018_Příloha č. 2_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání
nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 7. 12. 2018 v 10:00 hodin.
Bc. Eva Gottová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas

Elektronicky podepsáno
Bc. Eva Gottová
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