Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

DODATEČNÁ INFORMACE č. 3
v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“) o veřejných zakázkách, v platném znění

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ – BUDOVY
MĚSTA NYMBURK
Typ veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ:
Datum zahájení VZ:

Otevřené nadlimitní řízení
631684 / P16V00000005
15/03/2016

Veřejný zadavatel:

město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500 | DIČ: CZ00239500
Zastoupený : Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Zastoupení zadavatele:

PPE.CZ s.r.o.
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 258 63 568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Ing. Karla Piwodová, koordinátorka veřejné zakázky
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností
dle § 151 zákona pro výše uvedeného zadavatele na základě plné moci.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné
zakázky, že dne 27/04/2016 , obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Přesné znění žádosti:

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Karla Piwodová |piwodova@ppe.cz | +420 608 887 077 | www.ppe.cz
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Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Odpověď zadavatele:
Ad dotaz č. 1
Zadavatel uvádí, v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce,
že náklady na odpadní pytle na infekční materiál nejsou součástí nabídkové ceny, neboť jejich dodání
zajišťuje zadavatel.

Ad dotaz č. 2
Zadavatel uvádí, v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce
že náklady na odpadní pytle na směsný odpad nejsou součástí nabídkové ceny, neboť jejich dodání
zajišťuje zadavatel.

Ad dotaz č. 3
Infekční materiál denně třídí jednotlivé ordinace do tří skupin dle povahy infekčního materiálu
do pytlů; zvlášť pak také jehly, které se ukládají do pevného boxu. Takto vytříděný infekční odpad
v označených obalech zdravotnický personál umístí do chladicího boxu mimo budovu polikliniky.
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky pak pracovník úklidu tyto obaly 1x týdně přemístí
do určených pytlů na infekční materiál, označí dle druhu a přemístí do vyčleněného prostoru
k odvozu specializovanou firmou.
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Město NYMBURK
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Ad dotaz č. 4
Hodnocená nabídková cena do každé z částí veřejné zakázky je nabídková cena, která bude
doložena dle článku VIII. (Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny) zadávací dokumentace
k této předmětné veřejné zakázce. Pro upřesnění zadavatel uvádí, jak je specifikováno v Příloze
č. 2 zadávací dokumentace: Ostatní služby (list ostatní náklady v Příloze č. 3 zadávací dokumentace)
jsou uvedeny pro úplnost, ale nebudou součástí nabídkové ceny; rovněž je také uveden v Příloze
č. 2 zadávací dokumentace jednoznačný seznam dodávek, které nejsou součástí nabídkové ceny, tyto
budou přefakturovány zadavateli (list hygienický spotřební materiál v Příloze č. 3 zadávací
dokumentace).

Ad dotaz č. 5
Zadavatel uvádí, že trvá na stanovených požadavcích, konkrétně specifikace položky toaletní
papír: 2 vrstvý, min. 65% bělost, celulóza, průvěr 190mm.

Děkujeme za pochopení.

Zpracoval/a:

Ing, Karla Piwodová

Podpis:

Ing. Karla
Piwodová
V:

Nymburce

Dne:

Za společnost:

Digitálně
podepsal Ing.
Karla Piwodová
Datum: 2016.04.29
08:07:47 +02'00'

PPE.CZ s.r.o.

Razítko:

29/04/2016
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