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Vážení, 

 

v příloze Vám zasíláme požadované informace ve formě rozhodnutí zadavatele o námitkách. 

 

Samotné znění námitek Vám poskytnout nemůžeme, neboť dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 

106/1999 Sb. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, 

jíž takovouto povinnost zákon neukládá, a tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. 

Přesto z rozhodnutí zadavatele o námitkách je zřejmé, jak tyto námitky zněly, proto máme za to, že 

Vaší žádosti je zcela vyhověno. 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 

vedoucí právního odboru 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 



 

 

 

Siemens Healthcare, s.r.o. 

Budějovická 779/3b 

140 00 Praha 4 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Tel.: +420 495 832 

V Hradci Králové dne 29. 4. 2019 

 

 

 

Rozhodnutí o námitkách   
 

Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „zadavatel“), jako zadavatel nadlimitní veřejné 

zakázky s názvem „FN Hradec Králové – Obnova angiografického přístroje“, zadávané v 

otevřeném řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-

025495 a v Úředním věstníku EU pod značkou 2018/S 245-560454, v řízení o námitkách 

společnosti Siemens Healthcare, s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 779/3b, PSČ 140 00, 

IČ: 251 45 444 (dále jen „stěžovatel“), proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele u 

výše uvedené veřejné zakázky, rozhodl takto: 

 

V souladu s § 245 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, (dále jen „zákon“) zadavatel námitku stěžovatele ze dne 17. 4. 2019 proti rozhodnutí 

zadavatele o výběru dodavatele odmítá.  

 

 

Odůvodnění: 

 

Námitky stěžovatele ze dne 17. 4. 2019 byly zadavateli doručeny prostřednictvím profilu 

zadavatele týž den. Stěžovatel považuje za chybný postup zadavatele (resp. jím ustavené 

hodnotící komise), a to jak při posuzování splnění podmínek pro účast v zadávacím řízení ve 

smyslu ustanovení § 39 odst. 5 zákona, tak i při hodnocení zadavatelem stanovených kritérií. 

Tento (z pohledu stěžovatele) chybný postup zadavatele zapříčinil, že jako nevýhodnější byla 

vyhodnocena nabídka, která přitom vůbec neměla být předmětem hodnocení, ale měla být na 

základě posouzení splnění podmínek účasti ze zadávacího řízení vyloučena. 
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Ke konkrétním námitkám stěžovatele na nesprávné posouzení splnění podmínek účasti 

vybraného dodavatele zadavatel uvádí: 

1) C-rameno 

K námitce stěžovatele, že nabízené zařízení Philips Azurion zvládne pouze 3 pozice C-ramena 

(0° nebo +-90°) vzhledem k vyšetřovacímu stolu, tzn. nezvládne šikmé pozice požadované 

v ZD, zadavatel uvádí: 

 

Zadavatel stanovil v ZD díl 2 na straně 2 následující požadavek: 

 vysoce flexibilní s dostatečným rozsahem pohybu a možností motorizovaného nastavení 

několika poloh směrem k vyšetřovacímu stolu (za hlavou pacienta jak v ose vyšetřovacího 

stolu, tak i šikmo nebo kolmo k ní z obou stran pro možnost vyšetřování celého těla 

pacienta), 

 

Vybraný dodavatel ve své nabídce na straně 58 čestně prohlásil, že jím nabízený předmět 

plnění splňuje zadavatelem takto stanovenou zadávací podmínku. Dále na straně 37 své 

nabídky uvedl, že na stropě zavěšený geometrický segment nabízí všechny možnosti 

kardiovaskulární projekce. Tato komponenta má následující vlastnosti:  

- motorizované, na stropě zavěšené speciální kardiovaskulární G-rameno Poly-Diagnost 

umožňující přístup k pacientskému stolu ze tří stran, 

- všechny pohyby stojanu jsou motorizované i manuální, 

- parkování pomocí motorizovaného otáčení základny při rychlosti 12 stupňů/s v rozsahu od 

+90 do -90 stupňů a motorizovaný podélný pohyb 15 cm/s v rozsahu … 

Na straně 179 nabídky vybraného dodavatele je dále uvedeno, že rameno má motorizovaný a 

manuální pohyb o rozsahu 180° se zarážkou v polohách 90°, -0° a -90°. 

 

Z obsahu nabídky vybraného dodavatele je zřejmé, že zadavatelem stanovený požadavek na 

motorizované nastavení několika poloh směrem k vyšetřovacímu stolu (za hlavou pacienta jak 

v ose vyšetřovacího stolu, tak i šikmo nebo kolmo k ní z obou stran pro možnost vyšetřování 

celého těla pacienta) nabízené technické řešení vybraného dodavatele splňuje. 

 

Zadavatel dále pro úplnost sděluje, že spojka „nebo“ použitá zadavatele v rámci specifikace 

„tak i šikmo nebo kolmo“ vyjadřuje volbu mezi dvěma eventualitami, které jsou libovolně 

zaměnitelné a je lhostejno, která z nich bude platit, popř. zda budou platit obě.  Zadavatel 

nepoužil v zadávací dokumentaci slučovací podmínku odpovídající významu spojky „a“, jak 

stěžovatel uvádí ve svých námitkách. 

 

2) RTG generátor 

RTG zářič 

Ve svých námitkách stěžovatel uvádí, že nabízený předmět plnění nesplňuje požadavky 

zadavatele na vysokootáčkový mřížkou řízený RTG zářič se „spirálním“ ložiskem 

a minimálně 2 ohnisky odpovídajícího výkonu s vysokým tepelným výkonem pro možnost 

dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení, a to v následujících 

bodech: 

o kontinuální chladící výkon anody  min. 1.500 kHU/min 

o vysoký skiaskopický výkon    min. 3,5 kW (po dobu min. 20 minut), 

 

a) kontinuální chladící výkon anody 
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V případě kontinuálního chladicího výkonu anody stěžovatel uvádí, že zařízení Philips 

Azurion sice nabízí RTG zářič s maximálním chladícím výkonem 1.820 kHU/min, ale 

maximální chladící výkon není možné ztotožnit s kontinuálním výkonem ze ZD, který ve 

skutečnosti činí 3.500 W, což lze ve skutečnosti převést na 283,5 kHU/min (převodní vztah 

mezi kW a kHU dle datového listu z dokumentace Philips činí 1kW=81 kHU/min). 

 

Zadavatel stanovil v ZD díl 2 na straně 3 požadavek na vysokootáčkový mřížkou řízený RTG 

zářič se „spirálním“ ložiskem a minimálně 2 ohnisky odpovídajícího výkonu s vysokým 

tepelným výkonem pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti 

přetížení s následujícími parametry: 

o vysoká tepelná kapacita umožňující práci při vysokých proudech a krátkých 

expozičních časech 

o proud při kino módu     min. 1.000 mA 

o malé ohnisko o velikosti    max. 0,5 mm 

o s nominálním výkonem velkého ohniska  min. 85 kW 

o tepelná kapacita anody   min. 5 MHU 

o kontinuální chladící výkon anody  min. 1.500 kHU/min 

o vysoký skiaskopický výkon    min. 3,5 kW (po dobu min. 20 minut). 

 

Kombinací požadavků na tepelnou kapacitu anody, kontinuální chladící výkon anody a 

vysoký skiaskopický výkon byly vymezeny termodynamické vlastnosti RTG zářiče. Těmito 

parametry byl definován požadavek zadavatele na vysoký tepelný výkon RTG zářiče pro 

možnost dlouhodobého vyšetřování. 

 

Chladící výkon anody je definován vychlazovací charakteristikou anody (tzv. „cooling“), tj. 

ochlazovací schopností anody za definovanou jednotku času. Požadavek zadavatele na 

kontinuální chladící výkon anody určuje v souladu se zadávacími podmínkami minimální 

úroveň dosažitelného kontinuálního odvodu maximálního množství tepla z anody RTG zářiče. 

Další podmínky ve vztahu ke kontinuálnímu chladícímu výkonu (např. úroveň zahřátí anody, 

tepelný příkon, minimální doba trvání kontinuálního chladícího výkonu atd.) zadavatel 

v zadávací dokumentaci nespecifikoval. 

 

Vybraný dodavatel ve svém vyjádření ze dne 25. 3. 2019 uvedl na přímý dotaz zadavatele, 

že kontinuální chladící výkon anody u jím nabízeného RTG zářiče činí maximálně 

1750 kHU/min. Vybraným dodavatelem uvedená maximální hodnota kontinuálního 

chladícího výkonu anody tak u jím nabízeného RTG zářiče splnila zadavatelem stanovenou 

zadávací podmínku. 

 

K tvrzení stěžovatele, že maximální chladící výkon není možné ztotožnit s kontinuálním 

výkonem, zadavatel sděluje, že vybraný dodavatel na základě explicitního dotazu zadavatele 

uvedl ve své odpovědi maximální hodnotu kontinuálního chladícího výkonu anody u 

nabízeného RTG zářiče.  

 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že množství odváděného tepla z anody v návaznosti na 

vychlazovací charakteristiku anody souvisí s úrovní zahřátí anody (tzn. s množství tepla na 

anodě, které má být odvedeno) a faktem, že zadavatel nespecifikoval v zadávací dokumentaci 

žádné další podmínky ve vztahu k požadovanému kontinuální chladícímu výkonu, bylo 

vyjádření vybraného dodavatele shledáno za souladné s předloženou nabídkou a výše 

uvedenou zadávací podmínkou.  
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Výše uvedené vyjádření vybraného dodavatele nebylo v rámci přezkoumání námitek shledáno 

ani v rozporu s tvrzením stěžovatele o kontinuálním chladícím výkonu na úrovni 3500 W. 

S ohledem na vychlazovací charakteristiku anody je zřejmé, že hodnota kontinuálního 

chladícího výkonu anody je závislá na dalších (zadavatelem v zadávací dokumentaci 

nespecifikovaných) podmínkách, tzn. za určitých podmínek může být kontinuální hodnota 

odváděného tepla i na úrovni odpovídající tvrzení stěžovatele. Tato skutečnost však s ohledem 

na vychlazovací charakteristiku anody neprokazuje, že vyjádření vybraného dodavatele o 

maximálně dosahované hodnotě kontinuálního chladícího výkonu by bylo vadné či v rozporu 

se zadávacími podmínkami tak, jak je zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci.  

 

S ohledem na výše uvedené byla tato námitka stěžovatele shledána za nedůvodnou.  

 

b) vysoký skiaskopický výkon 

 

Ve druhém bodu námitek, vztahujícího se k RTG generátoru, se stěžovatel domnívá, že se 

předpokládá dosažení a použití vysokého skiaskopického výkonu (min. 3,5kW po dobu 

minimálně 20 minut) nejen u části zařízení, ale logicky i u celého RTG systému. I když RTG 

zářič může dosáhnout výše požadovaného výkonu, zařízení Philips Azurion však jako celek 

bohužel neumožňuje dosažení takto vysokého skiaskopického výkonu, jelikož generátor je 

v požadované době schopen RTG zářiči dodat pouze výkon 1,5 kW, čímž není splněn 

požadavek zadání. 

 

K námitce stěžovatele, že dle zadávací dokumentace je předpokládáno dosažení a použití 

vysokého skiaskopického výkonu (min. 3,5 kW po dobu minimálně 20 minut) nejen u části 

zařízení, ale logicky i u celého RTG systému, zadavatel sděluje, že zadavatelem stanovený 

vysoký skiaskopický výkon byl v zadávací dokumentaci vymezen jako požadavek na 

kvalitativní vlastnosti RTG zářiče. Jak již zadavatel uvedl výše, kombinací požadavků na 

tepelnou kapacitu anody, kontinuální chladící výkon anody a vysoký skiaskopický výkon byly 

vymezeny termodynamické vlastnosti RTG zářiče. Požadavek zadavatele na vysoký 

skiaskopický výkon u RTG zářiče (min. 3,5 kW po dobu minimálně 20 minut) je čistě 

technický a měřitelný parametr, prostřednictvím kterého je vymezena minimální úroveň RTG 

zářiče mj. z hlediska vlastností anody při dlouhodobém zatížení.  

 

Ze zadávací dokumentace a samotného parametru je tak zřejmé, že zadavatelem stanovený 

požadavek na vysoký skiaskopický výkon definuje minimální kvalitativní vlastnosti RTG 

zářiče. Minimální požadovanou úroveň kontinuálního výkonu RTG generátoru po dobu 20 

minut zadavatel v zadávací dokumentaci nespecifikoval.  

 

Nabízené technické řešení vybraným dodavatelem splňuje zadavatelem stanovené minimální 

parametry. Z tohoto důvodu byla tato námitka stěžovatele po jejím přezkoumání shledána za 

nedůvodnou. 

 

 

Spektrální filtrace 

Ke splnění zadavatelem vymezeného požadavku na automatickou volbu přídavné spektrální 

filtrace v reálném čase v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu minimálně 

ve třech stupních v rozsahu min. 0,2 – 0,8 mm Cu pro snížení celkové dávky záření v případě 

nabídky vybraného dodavatele stěžovatel ve svých námitkách uvádí, že dle jeho informací 

zařízení Philipis Azurion sice umožňuje automatickou volbu přídavné spektrální filtrace 

v reálném čase v závislosti na zvoleném druhu provozu pomocí předem nastavených 
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orgánových programu, ale již není vybaveno automatickou volbou případné spektrální filtrace 

v reálném čase v závislosti na absorpci objektu, čímž není splněné požadovaný bod zadání. 

K dané námitce zadavatel uvádí následující: 

 

Zadavatel stanovil v ZD díl 2 na straně 3 požadavek na automatickou volbu přídavné 

spektrální filtrace v reálném čase v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu 

minimálně ve třech stupních v rozsahu min. 0,2 – 0,8 mm Cu pro snížení celkové dávky 

záření, primární vykrývací obdélníkové clony a automatické polopropustné clony. 

 

Vybraný dodavatel ve své nabídce prohlásil, že jím nabízený předmět plnění splňuje 

zadavatelem takto stanovenou zadávací podmínku. Dále na základě žádosti o vysvětlení 

podané nabídky, učiněné ze strany zadavatele,  vybraný dodavatel ve svém vyjádření ze dne 

25. 3. 2019 uvedl, že u nabízeného technického řešení je volba přídavné úrovně spektrální 

filtrace vybírána automaticky bez zásahu uživatele metodou „Anatomical Program-based“. 

Úroveň přídavné spektrální filtrace je automaticky volena na základě uživatelem vybraného 

expozičního protokolu, který je specificky navržen pro danou proceduru a zobrazovanou 

anatomickou strukturu. V případě vysoké absorpce ozařovaného objektu je systém schopen 

odpovídajícím způsobem automaticky změnit míru spektrální filtrace. 

 

Z obsahu nabídky a vyjádření vybraného dodavatele ze dne 25. 3. 2019 je tak zřejmé, 

že v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu dochází v reálném čase 

k automatické volbě přídavné spektrální filtrace.  

  

V návaznosti na tvrzení stěžovatele, které nebylo v námitkách doloženo žádným relevantním 

informačním zdrojem, se zadavatel rozhodl v rámci přezkoumání námitek ověřit pravdivost 

tvrzení stěžovatele a tím i nabídky vybraného dodavatele i z veřejně dostupných informací 

(návodu k obsluze). Z takto veřejně dostupných informací vyplývá, že na základě zvoleného 

druhu provozu (zobrazovacího režimu) je volba spektrální filtrace prováděna systémem 

automaticky podle typu pacienta (tj. v závislosti na absorpci objektu). Volba typu pacienta je 

automatická nebo manuální.  

 

V rámci přezkoumání námitek tak nebyly zadavatelem zjištěny žádné skutečnosti, které by 

prokazovaly nesplnění zadavatelem stanovené zadávací podmínky, resp. že by předmět plnění 

nabízený vybraným dodavatelem neobsahoval funkci automatické volby přídavné spektrální 

filtrace v reálném čase v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu tak, jak 

zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci. S ohledem na výše uvedené byla tato námitka 

stěžovatele shledána za nedůvodnou. 

 

 

3) Obrazová část a software 

 

EKG synchronizovaná pulzní skiaskopie 

Stěžovatel v daném bodě podaných námitek uvádí, že není jisté, zda zařízení Philips Azurion, 

nabízené vybraných dodavatelem, splňuje požadavek zadavatele na EKG synchronizovanou 

pulzní skiaskopii pro možnost zobrazení pohybujícího se katetru i při nízkých frekvencích 

s vysokou rozlišovací schopní, a to s mnohonásobně nižší dávkou než u standardní skiaskopie, 

jelikož dle jeho názoru by tato funkce měla být nejenom součástí nabídky zařízení vybraného 

dodavatele, ale zároveň je pro její funkci nutná i synchronizace se stávající instalovanou 

katetrizační laboratoří typu Sensis od společnosti Siemens s tím, že nutný interface pro výstup 
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EKG signálu nebyl u stěžovatele ani poptáván a tím pádem nemohl vybraný dodavatele 

v tomto bodě splnit zadání.  

K této námitce zadavatel uvádí, že stanovil v ZD díl 2 na straně 3 následující požadavek: 

 EKG synchronizovaná pulzní skiaskopie pro možnost zobrazení pohybujícího se katetru i 

při nízkých frekvencích s vysokou rozlišovací schopností a to s mnohonásobně nižší 

dávkou než u standardní skiaskopie: 

o volba různých frekvencí pulsů     min. 4 frekvence 

o v rozsahu        min. 4 - 30 P/s, 

 

Vybraný dodavatel ve své nabídce prohlásil, že jím nabízený předmět plnění splňuje 

zadavatelem takto stanovenou zadávací podmínku. Dále na základě žádosti zadavatele o 

vysvětlení podané nabídky vybraný dodavatel ve svém vyjádření ze dne 25. 3. 2019 uvedl, že 

požadavek zadavatele na EKG synchronizovanou pulzní skiaskopii je splněn pomocí funkce 

„ECG triggering“. Tato funkce umožňuje pořizovat snímky ve stejné fázi srdečního cyklu. 

Signál EKG se používá pro generování spouštěcích impulzů s nastavitelným zpožděním. 

Funkce „ECG triggering“ je použitelná pro skiaskopii a také pro omezený soubor akvizičních 

expozic. 

 

Z obsahu nabídky a vyjádření vybraného dodavatele ze dne 25. 3. 2019 je zřejmé, že vybraný 

dodavatel splňuje zadavatelem stanovený požadavek. Konkrétní provedení nabízeného 

technického řešení za účelem naplnění zadavatelem požadované funkcionality je plně 

v odpovědnosti vybraného dodavatele.  

 

S přihlédnutím k již existujícím dostupným výstupům EKG signálu ze zařízení Sensis pro 

zajištění EKG synchronizace a nabídce vybraného dodavatele dospěl zadavatel v rámci 

přezkoumání námitky stěžovatele k závěru, že pouhá skutečnost, že vybraný dodavatel se za 

účelem zajištění zadavatelem požadované funkcionality neobrátil na stěžovatele, neprokazuje, 

že by takto stanovenou zadávací podmínku nabídka vybraného dodavatele nesplňovala.  

 

Z výše uvedených důvodů shledal zadavatel tuto námitku za nedůvodnou. 

 

Plně integrovaný vědecky ověřený software 

Stěžovatel ve svých námitkách dále uvádí, že zařízení Philips Azurion sice nabízí plně 

integrovaný vědecky ověřený software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti 

koronárních stenóz (QCA), funkce levé srdeční komory (LVA), ale dle jeho informací již 

nedisponuje software pro kvantifikace bifurkací (QCA), čím není splněn jeden z požadavků 

zadavatele na předmět plnění. Dále pak stěžovatel v rámci tohoto bodu námitek uvádí, že není 

dle jeho názoru jisté, zda zařízení vybraného dodavatele disponuje možností jejich 

vyhodnocení jak přímo na katetrizačním sále od vyšetřovacího stolu na ovládacím pultu, tak i 

z ovladovny. K dané námitce zadavatel uvádí: 

 

Zadavatel stanovil v ZD díl 2 na straně 3 následující požadavek: 

 plně integrovaný vědecky ověřený software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti 

koronárních stenóz (QCA), funkce levé srdeční komory (LVA) a kvantifikace bifurkací 

(QCA) pro vyhodnocení jak přímo na katetrizačním sále od vyšetřovacího stolu, tak i 

z ovladovny včetně automatického rozpoznání kontur, kvantifikací stenóz, měření úhlů a 

vzdáleností a automatickou kalibrací. 

 

Vybraný dodavatel ve své nabídce prohlásil, že jím nabízený předmět plnění splňuje 

zadavatelem takto stanovenou zadávací podmínku. Dále na základě žádosti zadavatele o 
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vysvětlení podané nabídky vybraný dodavatel ve svém vyjádření ze dne 25. 3. 2019 uvedl, že 

jím nabízený software „Quantitative Coronary Analysis“ (QCA) je plně integrovaný a 

vědecký ověřený a v základním 2D měření umožňuje určit úhel bifurkace a dále bifurkaci 

kvantifikovat.   

 

Z obsahu nabídky a vyjádření vybraného dodavatele ze dne 25. 3. 2019 je zřejmé, že nabídka 

vybraného dodavatele splňuje zadavatelem stanovený požadavek. S přihlédnutím ke 

skutečnosti, že z námitek stěžovatele není zřejmé, na základě jakých informací stěžovatel 

dospěl k závěru, že nabídka vybraného dodavatele nesplňuje tento bod zadání, shledal 

zadavatel tuto námitku po přezkoumání za nedůvodnou. 

 

Možnost nastavení vyšetřovací pozice pacienta pomocí grafického znázornění na LIH 

bez záření 

Stěžovatel v námitkách týkajících se splnění požadavku zadavatele na možnost nastavení 

vyšetřovací pozice pacienta pomocí grafického znázornění na LIH bez záření nabízeného 

zařízení vybraného dodavatele uvádím, že dle jeho informací zařízení Philips Azurion daný 

bod zadávací dokumentace nesplňuje, jelikož nedisponuje touto funkcí, kdy je možné 

vizuálně uskutečňovat nastavování polohy objektů bez záření. K tomuto bodu námitek 

zadavatel uvádí, že  stanovil v ZD díl 2 na straně 3 následující požadavek: 

 možnost nastavení vyšetřovací pozice pacienta pomocí grafického znázornění na LIH bez 

záření 

 

Vybraný dodavatel ve své nabídce prohlásil, že jím nabízený předmět plnění splňuje 

zadavatelem takto stanovenou zadávací podmínku. Dále na základě žádosti zadavatele o 

vysvětlení podané nabídky vybraný dodavatel ve svém vyjádření ze dne 25. 3. 2019 uvedl, že 

požadavek zadavatele na nastavení nové vyšetřovací pozice pacienta z LIH bez nutnosti 

dalšího záření je splněn pomocí funkce „Zero Dose Positioning“, která je standardní výbavou 

systému Azurion 7.  Nová pozice je graficky znázorněna při změně polohy stolu ve vodorovné 

rovině, výšky stolu, FOV (zoom) a SID (vzdálenost detektoru od rentgenky).   

 

Z obsahu nabídky a vyjádření vybraného dodavatele ze dne 25. 3. 2019 je zřejmé, že nabídka 

vybraného dodavatele splňuje zadavatelem stanovený požadavek. 

 

Chybné hodnocení „Kvality-technicko-klinický parametrů/funkcí“ 

K námitce stěžovatele, že zařízení Philips Azurion nemohl splnit bod zadávání, resp. funkci 

„Možnost dálkového ovládání hemodynamické laboratoře pomocí např. terminálu 

s dotykovým displejem umístěným přímo na angiolince“, jelikož tato funkce by musela být 

nejenom součástí jejich nabídky zařízení, ale zároveň pro její funkci je nutná i synchronizace 

angiolinky vybraného dodavatele se stávající instalovanou katetrizační laboratoří typu Sensis 

od společnosti Siemens a sdělení stěžovatele, že pro tuto funkci, zejména však pro registraci 

EKG, nastavení a potlačení alarmů a přepínání obrazovek hemodynamického systému, by byl 

nutný minimálně interface od společnosti Siemens, který by ji umožňoval, ale tento se však 

v současné době ani nevyrábí ani nedodává, zadavatel sděluje: 

 

Vybraným dodavatelem nabízený způsob dálkového ovládání hemodynamické laboratoře 

Sensis za pomocí nabízeného systému a bezdrátové myši byl popsán v nabídce dodavatele. 

Dále byl takto nabízený systém podrobně vysvětlen vybraným dodavatelem v rámci odpovědi 

ze dne 25. 3. 2019 na žádost zadavatele o vysvětlení podané nabídky. V rámci vysvětlení ze 

dne 25. 3. 2019 předložil vybraný dodavatel zadavateli mj. videozáznam potvrzující 

funkčnost jím nabízeného způsobu dálkového ovládání hemodynamické laboratoře Sensis.  
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Z obsahu nabídky, vyjádření vybraného dodavatele ze dne 25. 3. 2019 a doloženého 

videozáznamu je zřejmé, že zadavatelem stanovený hodnotící parametr je nabízeným 

způsobem dálkového ovládání hemodynamické laboratoře Sensis splněn. 

 

Námitka stěžovatele na chybné hodnocení tak byla po přezkoumání, s ohledem na výše 

uvedené, shledána za nedůvodnou. 

 

Porušení zákona chybným postupem zadavatele 

K tvrzení stěžovatele, že s ohledem na rozhodnutí komise a následné rozhodnutí zadavatele je 

stěžovatel přesvědčen, že zadavatel (jím ustavená komise) neprovedl řádně posouzení 

nabízeného technického řešení vybraného dodavatele, neboť technické řešení, které vybraný 

dodavatel nabídl, nesplňuje zcela nepochybně výše uvedené závazné technické požadavky 

zadavatele minimálně ve výše uvedených bodech, zadavatel sděluje: 

 

Na základě přezkoumání námitky stěžovatele v plném rozsahu a v návaznosti na výsledek 

přezkoumání jednotlivých namítaných bodů, dospěl zadavatel k závěru, že námitka na chybný 

postup zadavatele je nedůvodná. Z postupu zadavatele je naopak zřejmé, že zadavatel 

přistupoval k posuzování nabídky vybraného dodavatele s řádnou péčí a případné nejasnosti si 

nechal vysvětlit. Vybraný dodavatel v návaznosti na jím podanou nabídku a vyjádření ze dne 

25. 3. 2019 a dne 27. 3. 2019 prokázal splnění zadavatel stanovených zadávacích podmínek.  

 

Postup zadavatel při posuzování nabídky vybraného dodavatele byl tak v souladu se zákonem. 

V rámci přezkoumání námitek, na základě stěžovatelem uváděných skutečností, zadavatel 

nedospěl k závěru, že by v rámci zadávacího řízení akceptoval takové technické řešení, které 

by bylo v rozporu se zadávacími podmínky, jak tvrdí stěžovatel. Postup zadavatele byl 

v souladu jak s ustanovením § 39, tak i § 48 a § 6 zákona. Z těchto důvodů byly námitky 

stěžovatele shledány za nedůvodné a odmítnuty jako celek. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí může stěžovatel v souladu s § 250 zákona podat ve lhůtě do 10 dnů 

ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl, návrh na 

zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

V téže lhůtě je stěžovatel povinen stejnopis návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele doručit zadavateli. 

 

 

 

 

Ing. Michal Filip 

obchodní náměstek 

 

 




