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___________________________________________________________________ 
 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 
      Vážený pan prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. 
      ředitel 
      Sokolská 581 
      500 05 Hradec Králové  

 
 

Kladno, 24.8.2019 
 
 

 
Veřejná zakázka „Bronchoskopické vybavení“, vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek 
pod  ev. č. Z2019-014369 
 
 
Vážený pane řediteli, 
 
v souladu se Zákonem  č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o 

poskytnutí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k výše uvedené nadlimitní veřejné 

zakázce. Zprávu žádáme poskytnout jak pro část 1, tak i pro část 2, která byla rozhodnutím 

zadavatele po provedeném hodnocení nabídek zrušena. 

 
 
S pozdravem  

 
Ing. Petr Kožner 
jednatel 

Medinet s. r. o., Vrchlického 334, 272 01 Kladno 
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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: pondělí 9. září 2019 6:58
Komu: 'Petr Kožner'
Předmět: RE: poskytnutí informací

Vážený pane inženýre, 
 
zasílám odpovědi na Vaši žádost: 
 

1. Na základě obdrženého podnětu a po přezkoumání správnosti postupu zadavatel v průběhu nového 
zadávacího řízení zjistil, že s ohledem na ustanovení § 51 odst. 4 zákona a obdobný předmět plnění s 
původním zadávacím řízením, nesplnil veškeré podmínky vyplývající z § 51 odst. 4 zákona pro zahájení 
nového zadávacího řízení před řádným ukončením původního zadávacího řízení. Zadavatel při zahájení 
nového zadávacího řízení nesplňoval podmínky vyplývající z ustanovení § 51 odst. 4 písm. b). Vzhledem 
k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 49 odst. 1 zákona přijal opatření k nápravě spočívající ve 
zrušení nového zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky.  

2. Odkazuji na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9616275 
 

Pěkný den. 
 
Lipertová 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
tel. 495 832 174 
 

From: Petr Kožner <kozner@medinetsro.cz>  
Sent: Monday, September 2, 2019 11:07 AM 
To: Lipertová Šárka <sarka.lipertova@fnhk.cz> 
Subject: RE: poskytnutí informací 
 
Vážená paní magistro, 
 
děkuji za zaslané informace k naší žádosti. Máme zájem se jako dodavatel nebo subdodavatel zúčastnit 
veřejné zakázky na dodávku bronchoskopického vybavení pro FNHK. Situace s touto zakázkou je však pro 
nás velmi nepřehledná. Rozhodnutí o zrušení zakázky i Vámi zaslané dalších doklady obsahují velmi málo 
informací, a proto můžeme pouze spekulovat, o co se jedná a proč byla zakázka vlastně zrušena. Z 
poskytnutých informací a ze znalosti endoskopického trhu usuzujeme, že buď uchazeč FUJIFILM nebo 
uchazeč Z-TECHNIK nabídli v rámcové smlouvě pravděpodobně přístroje nižší kvality, než které byly 
nabídnuty v rámci okamžité dodávky. Pokud by toto učinil uchazeč, jehož nabídka byla na druhém nebo 
třetím místě, neměl by být žádný důvod ke zrušení zakázky. Proto se domníváme, že ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku předložil právě FUJIFILM nebo Z-TECHNIK (nabídka EJM-ENGINEERING, kde jsme 
byli subdodavatelem, obsahovala v rámcové smlouvě stejné přístroje, jaké obsahovala nabídka okamžité 
dodávky).  
 
V případě nabídky Z-TECHNIK výše uvedená možnost teoreticky existuje. Z-TECHNIK nabízí přístroje 
OLYMPUS a tento výrobce disponuje kromě zcela jistě nabídnutými špičkovými bronchoskopy řady 190 
také výrazně levnějšími bronchoskopy řady 170 s horšími parametry, které ovšem nejsou s řadou 170 
kompatibilní. Úplně se nám nechce věřit, že by nabídka firmy Z-TECHNIK obsahovala v rámcové smlouvě 
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tyto nekompatibilní přístroje nižší třídy. Pokud by tomu tak bylo, nezdá se nám příliš, že by zadavatel 
zakázku zrušil, když se jedná o přístroje OLYMPUS.  U přístrojů FUJIFILM je situace podobná, ale tam si 
zrušení VZ představit dokážeme. Je to věcí názoru, ale také se domníváme, že zadávací dokumentace byla 
transparentní dostatečně a že mělo spíše dojít k vyloučení účastníka, který nesplnil zadávací podmínky než 
ke zrušení soutěže. 
 
Situaci se zrušením části 2 VZ z výše uvedených důvodů nerozumíme. Abychom měli reálnou šanci zúčastnit 
se úspěšně nového výběrového řízení, potřebovali bychom se poněkud zorientovat. Dovolil bych si Vás 
proto požádat ještě o následující informace: 
 

1. Byla vypsána nová VZ na dodávku bronchoskopického vybavení. Nicméně stále běží lhůta pro 
podání námitek proti zrušení části 2 původní VZ. Jste si jisti, že takové řešení obstojí vůči § 51 odst. 4 
ZVVZ? Jestli to chápu dobře, zdůvodňujete takto rychlé vypsání nové VZ provozními potřebami 
zadavatele dle odst. 4a §51. Nicméně mám pochybnosti, zda je splněna podmínka odstavce 4b, 
která musí platit současně. Ptám se z toho důvodu, aby nová VZ zakázka opět nebyla zrušena na 
základě námitky některého z uchazečů. Tento dotaz není v žádném případě námitkou proti vypsání 
nové VZ. 

 
2. Jak jsou vlastně v současné době zajišťovány provozní potřeby zadavatele, tj. na základě jakého 

právního titulu jsou používány bronchoskopy na plicní klinice? Naše společnost byla požádána o 
pomoc při řešení situace s odcizenými bronchoskopy, a to o bezplatnou výpůjčku bronchoskopů na 
začátku dubna 2019. Vyhověli jsme nemocnici zapůjčením jednoho videobronchoskopu, což je 
ovšem pro zajištění provozních potřeb nedostatečné. Výpůjčku jsme navíc v minulém týdnu ukončili 
právě z důvodu zrušené části 2 VZ. Předpokládáme proto, že stejně jako naše společnost byla 
oslovena i společnost OLYMPUS se žádostí o zapůjčení přístrojového vybavení a že je tedy v 
současné době provoz zajišťován pomocí bronchoskopického vybavení této společnosti. Pokud je 
však výpůjčka většího rozsahu a na delší dobu (evidentně se bude jednat nejméně o 6 měsíců), 
jedná se již o plnění značné hodnoty. Máme proto obavu, že aby zde nevznikl neformální závazkový 
vztah, který povede k tlaku na FNHK, aby nějakým způsobem poskytnuté plnění kompenzovala - 
např. nějakým zvýhodněním v rámci VZ. 

 
Z tohoto důvodu bychom Vás proto rádi požádali opět s odkazem na zákon 106/1999 Sb. na 
základě jaké smlouvy jsou v současné době zajišťovány provozní potřeby zadavatele v oblasti 
bronchoskopie na plicní klinice, s kým a na jakou dobu je smlouva uzavřena, jaká je reálná finanční 
hodnota plnění. Uvedené informace mají pro nás zásadní význam pro stanovení nabídkové ceny 
nově vypsané VZ na dodávku bronchoskopického vybavení. 

 
 
S pozdravem                                                                      
 
 
Ing. Petr Kožner 
jednatel 
  
Medinet s.r.o. 
Vrchlického 334 
272 01 Kladno 
  
IČO: 47538198 
mobil: +420 603 886 872 
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From: Lipertová Šárka <sarka.lipertova@fnhk.cz>  
Sent: Friday, August 30, 2019 3:07 PM 
To: Medinet Info <info@medinetsro.cz> 
Subject: poskytnutí informací 
 
Vážení, 
 
v příloze zasíláme materiály požadované Vaší žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. v rámci VZ na Bronchoskopické 
vybavení.  
V části 2 jsou dokumenty anonymizovány tak, aby byly v souladu s požadavky § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ – v rámci 
této části ještě nedošlo k ukončení zadávacího řízení. Aktuálně běží lhůta pro podání námitek proti zrušení dané 
části. 
 
Lipertová 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
tel. 495 832 174 




