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V Olomouci 4. 10. 2021 
 
Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6 
779 00  Olomouc 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „34. Jícnové 
stenty“ 
 
Žádost o vysvětlení ZD ze dne 1. 10. 2021 
 
DOTAZ  
v rámci příprav podkladů a nabídky pro VZ-2021-000989 byla požadovaná maximální a 
nepřekročitelná jednotková cena všech tří produktů vyhodnocena pro nás (pro výrobce a 
dodavatele) jako nereálná a v současné době (a s výhledem na další 3 roky) neefektivní a 
neakceptovatelná.  Vámi požadované jednotkové ceny vycházejí z kalkulací z roku 2018-2019 
(viz. VZ-2019-0000732) a jsou pro rok 2021 docela ještě ponížené. 
…………………….., jako tuzemský výrobce a přímý dodavatel těchto produktů je stále podřízen Zák. 
č.526/1990 Sb, Zákonu o cenách  a následným Vyhláškám MZdr. které vymezují Cenovou 
regulaci zdravotnických prostředků. K základu, který tvoří kontrolovaný součet výrobních 
nákladů, jsme oprávněni přičíst maximální obchodní přirážku ve výši 10% (v souladu s §10 Zákona 
o cenách).  Aktuální ceník VZP (k 1.10.2021) stanovuje max. výši prodejní ceny produktu v ČR a 
dál tak limituje další prostor a možnosti pro cenová jednání. 
  Jestliže je však aktuální cena VZP max pro požadovaný stent 12.421,74-Kč (bez DPH) a Vámi 
vymezená nepřekročitelná cena je 11.123,-Kč (bez DPH), je výše požadované slevy vyšší než 10% 
(vyšší než pro nás zákonem uznaná marže výrobce) a pro nás, jako dodavatele je tato cena 
neakceptovatelná. Stejně tak je kalkulovaná cena pro ostatní dva produkty. 
 Vzhledem k tomu, že technické požadavky a specifikace dodávky naznačují jediného výrobce a 
dodavatele (viz. např. BD biodegradabilní stent je celosvětově unikátní produkt bez alternativní 
náhrady), žádáme úpravu a navýšení maximálních jednotkových cen aspoň na akceptovatelnou  
a rentabilní úroveň, abychom byli schopni Vám nabídku realizovat. 
Razantní navyšování cen surovin, služeb a navíc zákonem dané plnění a přechod na nové normy 
a předpisy EU 2017/MDR745 pro vývoj-výrobu a prodej zdravotnických prostředků, navyšují v 
současnosti exponenciálně vývojové, regulatorní a výrobní náklady našich produktů tak, že ani 
stávající úroveň cen VZP max (pokud nedojde k její úpravě ) nebude  schopna pokrýt nutné a 
vynucené náklady spojené s výrobou, administrativou (CE značka)  a prodejem zdrav. prostředků 
v ČR. 
 Žádáme proto o zvážení a přehodnocení Vašeho limitu pro maximální jednotkovou cenu u všech 
poptávaných produktů v rámci této VZMR. 
 
 
ODPOVĚĎ  
Zadavatel dále netrvá na podmínce maximální a nepřekročitelné nabídkové ceny, která byla 
stanovena ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 
 
 
 


