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DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Dodávka simulátorů pro urgentní medicínu
LF OU 2“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, nadlimitní

V souladu s bodem 14.4. zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku a taktéž dle
§ 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel doplňuje zadávací
dokumentaci bez předchozí žádosti dodavatele následovně:
1) Zadavatel doplňuje čl. 3.7. zadávací dokumentace „Podmínky odpovědného zadávání“
následovně (doplnění je vyznačeno modře):
Na základě ustanovení § 6 odst. 4 zákona zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil povinnost
dodržovat zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to do té míry, kterou považuje
k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky za možnou a přiměřenou i s ohledem na ostatní
zásady uvedené v § 6 zákona a principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity.
V rámci sociálně odpovědného zadávání zadavatel v obchodních podmínkách stanovil povinnost
zajištění férových podmínek v dodavatelském řetězci, legální zaměstnávání osob a zajištění
férových a důstojných pracovních podmínek pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy.
Zadavatel nestanovil v zadávacích podmínkách požadavek na technickou kvalifikaci pro podporu
účasti malých a středních podniků. Pro administrativní zjednodušení při vytváření nabídek jsou
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dodavatelům k dispozici vzorové formuláře, tabulky k vyplnění technické specifikace apod., které
jsou přílohami této zadávací dokumentace.
V rámci environmentálně odpovědného zadávání zadavatel stanovil, že veřejná zakázka je
zadávána elektronicky, stejně jako veškeré ostatní úkony. Dokumenty zadavatele budou vždy,
pokud to bude možné, pořizovány elektronicky tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů.
Zadavatel současně zohlednil environmentálně odpovědné zadávání, když v obchodních
podmínkách stanovil podmínku, že je dodavatel při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky
povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky a veškeré použité obaly budou
šetrné k životnímu prostředí. Současně zavazuje dodavatele, aby všechny obaly dodané spolu s
předmětem plnění odebíral zpět, vhodným způsobem je recykloval, případně je znovu využil.
V rámci inovací se odpovědné zadávání u této zakázky neuplatňuje, jelikož dodávky jsou
uskutečňovány podle již vyhotovené specifikace a inovace u takové zakázky nepřichází v úvahu,
protože by zvýšila ekonomickou náročnost plnění.
S ohledem na povahu veřejné zakázky zadavatel neidentifikoval žádná další témata odpovědného
zadávání, která by byla v souladu s vymezeným účelem této veřejné zakázky, jejím předmětem,
zásadami rovného přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy hospodárnosti
a efektivnosti.
2) Zadavatel doplňuje část 2 „Obchodní podmínky“ o čl. 5.9.následovně:
5.9. V případě využití poddodavatelů zajistí Prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem
vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícím k provedení závazků vyplývajících ze
smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění
(pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve).
Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského
řetězce.
Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a
smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a poddodavateli. Nesplnění povinností prodávajícího dle
tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení
objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
3) Zadavatel doplňuje část 2 „Obchodní podmínky“ o čl. 9.15. následovně:
Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí
pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a
důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností
prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností
odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

V návaznosti na provedené doplnění obchodních podmínek je přílohou tohoto vysvětlení upravené
znění obchodních podmínek.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace a obchodních podmínek nedotčené tímto doplněním se
nemění.
Vzhledem k provedenému doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do 10.03.2021 do 10:00 hod.
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