Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný
subjekt obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Ve své žádosti požadoval tyto informace:
Poskytnutí informací a dokumentů k veřejné zakázce „Zdravotnická záchranná
služba OK – Nákup nových sanitek“:
1) Kopii důvodové zprávy, která byla v předmětné věci podkladem pro rozhodnutí
Rady Olomouckého kraje (č. UR /3/12/2016 ze dne 5.12.2016).
2) Informaci o objasnění užití odkazu na irelevantní právní normu.
Poskytnuté informace:
1) Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva, která byla v předmětné věci podkladem pro rozhodnutí Rady
Olomouckého kraje (č. UR /3/12/2016 ze dne 5.12.2016) je součástí této odpovědi
na žádost.
Text důvodové zprávy:
Akce „Zdravotnická záchranná služba OK - Nákup nových sanitek“, je
financována z rozpočtu Olomouckého kraje.
Předmětem veřejné zakázky je nákup 8 ks moderních sanitních vozidel, včetně
nosítek, defibrilátoru a plicního ventilátoru, které jsou základním nástrojem pro plnění
poskytovaných služeb, a jejich nákupem bude částečně nahrazen stávající vozový
park. Dvě vozidla budou s náhonem 4 kol, 6 vozidel s náhonem 2 kol. Podrobná
technická specifikace je přílohou Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě. Obměna vozového
parku povede ke snížení nákladů na opravy a udržování, které jsou spojeny s
vynakládáním prostředků v důsledku poruch a technických závad stávajícího
vozového parku.
Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž, instalace, veškerá kabeláž,
konektory a zprovoznění včetně zaškolení obsluhy. Dále také předání dokladů k
předmětu koupě, tj. doklady, které se k předmětu smlouvy vztahují a které umožní
jeho řádné užívání.
Prodávajícím je společnost: ARC vehicles s.r.o., se sídlem Strojírenská 259/16,
Praha – Zličín, PSČ 155 21, IČ: 02675609, na základě kupní smlouvy ze dne
21. 9. 2016.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 150 dnů
ode dne uzavření smlouvy.
Celková cena bez DPH
Výše DPH
Celková cena včetně DPH
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Na základě požadavku vzneseného uchazečem ARC vehicles s.r.o. na výměnu
přístrojů defibrilátoru a transportního ventilátoru se navrhuje provést změny
v rozsahu předmětu díla.
Úprava předmětu díla
Na základě požadavku uchazeče se jedná o změnu typů defibrilátorů a ventilátorů –
tedy o změnu částí přílohy č. 1. kupní smlouvy. Konkrétně technické specifikace 04
(defibrilátory - str. 39 – 41 kopie kupní smlouvy) a technické specifikace 05
(ventilátory – str. 42 – 43 kopie kupní smlouvy). Nový návrh je kompatibilní se
stávajícím přístrojovým vybavením ZZS OK.

Výše uvedené změny technických parametrů splňují zadávací podmínky veřejné
zakázky a byly schváleny ZZS OK a odborem zdravotnictví KÚOK.
Cena a termíny předmětu plnění se nemění.
Dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se jedná
o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Návrh Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 21. 9. 2016, zahrnující změny kupní
smlouvy předkládané ke schválení, tvoří přílohu této důvodové zprávy.
Dodatek č. 1 včetně přílohy je uveřejněn na profilu zadavatele.
https://www.tenderarena.cz/evidence/zakazka/dokumenty/seznamDokumentu.js
f?id=50958
2) Objasnění odkazu na právní normu
Dle § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen ZZVZ), se změny závazků ze smluv na veřejné zakázky posuzují od
1. 10. 2016 dle ZZVZ, přestože byly uzavřeny na základě zadávacích řízení
vyhlášených za účinnosti zrušeného zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.
Dodatek je uzavřen dle § 222 ZZVZ. Nedochází k žádnému rozšíření předmětu
veřejné zakázky a současně se nemění ekonomická rovnováha smlouvy ve prospěch
vybraného dodavatele. Dodávaná zařízení splňují požadované technické parametry
v souladu se zadávací dokumentací.
Informace zpracoval:
24. 1. 2017, Ing. Pavel Růžička, odbor veřejných zakázek a investic

