Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská 425
288 01 Nymburk
IČO: 28762886
tel.: 325 505 111

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost uchazeče

Uchazeč FOMEI s.r.o. se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, IČ: 46504869, DIČ:
CZ46504869, zastoupený panem Jaroslavem Faltusem, ředitelem divize Radiodiagnostika, na základě
plné moci, zažádal o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a
služby pod názvem „Dodávka mobilního RTG přístroje s C-ramenem” vyhlášenou zadavatelem,
kterým je „Nemocnice Nymburk s.r.o., zastoupená statutárním zástupcem Dr. Ing. Ivanem Olivou.

Vysvětlení č. I.
Předpokládaná cena čl. 2, Preambule zadavatel požaduje:
Zadavatel požaduje v rámci zakázky malého rozsahu cenu, která nepřesáhne 2 000 000,- Kč vč. DPH
včetně servisních činností.
Dotaz:
Zakázka malého rozsahu na dodávky nebo služby je částkou dle zákona omezena do 2 mil. bez DPH.
Opravdu zadavatel omezil cenu na 2 000 000 vč. DPH, tj. 1 652 892,56,- Kč a do této ceny předpokládá
zahrnout i servisní činnosti dle přílohy č. 1.1. Cenová tabulka?
Odpověď:
Jedná se o administrativní chybu. Správně je částka 2.000.000,- Kč bez DPH.

Vysvětlení č. II.
Záruční doba na náhradní díly viz. servisní smlouva čl. 8.
Zadavatel požaduje na servis záruku v délce trvání 6 měsíců a na dodané náhradní díly záruku v délce
trvání 2 let. Záruka na servis a na náhradní díly trvá rovněž po ukončení trvání této smlouvy.
Dotaz:
Výrobce námi nabízeného přístroje poskytuje záruku na náhradní díly v délce pouze 6-ti měsíců což je
u světových výrobců standardní postup.
Bude zadavatel tolerovat tuto skutečnost vzhledem
k uvedeným okolnostem?
Odpověď:
Zadavatel bude tuto skutečnost tolerovat, nicméně si vyhrazuje právo tuto skutečnost zohlednit při
hodnocení nabídek v rámci kritéria č. 2 Provozní efektivita.
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Vysvětlení č. III.
Lhůta, místo a způsob podání nabídek čl. 7.
Otevírání nabídek se uskuteční dne 17. 6. 2019 v 11:00 hodin v sídle zadavatele.
Dotaz:
Uskuteční se opravdu fyzické otevírání obálek i přesto, že nabídky jsou předány prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nebo bude o otevírání obálek vypracován písemný protokol, který
bude poslán zúčastněným uchazečům?
Odpověď:
V uvedený termín proběhne elektronické otevírání nabídek v systému E-ZAK. Z tohoto otevírání
bude vypracován písemný protokol, který bude zveřejněn v systému E-ZAK.

Vysvětlení č. IV.
Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace čl. 8.
Dotaz:
Ze zadávací dokumentace není zcela jasné, kdy bude zadavatel požadovat doklady k prokázání
kvalifikace v originálu nebo v úředně ověřené kopii? Standardně jsou originály požadovány až od
vybraného uchazeče před podpisem smlouvy a v nabídce pak mohou být jen prosté kopie dokladů.
Vaše zadání předpokládá předložení dokladů k prokázání kvalifikace v originálu nebo v úředně ověřené
kopii jak v nabídce, tak před podpisem kupní smlouvy.
Odpověď:
Zadavatel bude tolerovat předložení dokladů k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Předložení
originálů nebo ověřené kopie dokladů bude požadovat až od vybraného uchazeče před podpisem
smluv. Nepředložení těchto náležitostí na výzvu bez zbytečného odkladu může být považováno za
neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy a vést k vyloučení uchazeče.

V Nymburce dne 4.6.2019

Ing. Michal Breda v.r.
Technicko-provozní náměstek
Nemocnice Nymburk s.r.o.

