Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Název
zadavatele:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Sídlo:

Bezručova 1190/19
36001 Karlovy Vary

IČO:

26365804

Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 01
v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie ostatní pro Karlovarskou krajskou
nemocnici a.s.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000172“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2021-008538“
Dne 06.04.2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů
kategorie ostatní pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK
žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:
Vážení,
žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětnému Zadávacímu řízení, a to ve vztahu k těmto
nejasnostem:
1) V příloze zadávací dokumentace Zadávacího řízení uvádíte jako Zadavatel v příloze č. 2 Formulář
pro zpracování nabídky tři položky v každé části dokumentu, jejichž četnost vývozu je uvedena jako
na vyžádání. U těchto položek Dodavatel spatřuje netransparentní způsob zadání, kdy nelze určit cenu
za jeden vývoz u těchto položek, aby bylo zadání této položky provedeno transparentně měla by dle
názoru dodavatele být cena pro tyto položky uvedena jako jednotková, aby mohly být vůči Zadavateli
řádně fakturovány částky, kdy v tabulce uvedeno odhadované množství jednotek, které bude následně
fakturováno dle skutečnosti. Žádáme o vysvětlení, jak postupovat při určení položkové ceny?
2) Dodavatel se dále chce ujistit, že správně porozuměl zbylým položkám v příloze č. 2, kdy je uveden
počet a typ nádob v návaznosti na četnost jejich svozu. Rozumí dodavatel této části zadávací dokumentace
správně tak, že u těchto nádob je předpokládaný objem odpadu pouze orientační a vůči Zadavateli bude
měsíčně fakturována paušální částka?
S pozdravem.
Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích
podmínek:
1) Zadavatel vyhodnotil požadavek dodavatele jako relevantní a poskytuje tímot doplnění přílohy č.
2 Formulář pro zpracování nabídkové ceny o sloupec jednotkové ceny za 1 tunu odpadu a sloupec
jednotkové ceny za 1 odvoz.
2) Zadavatel upřesňuje, že uvedené množství odpadu v příloze č.2 Formuláře pro zpracování nabídkové
ceny je slouží pouze pro orientaci dodavatele o předpokládaném množství odpadu a v případě uzavření
smluvního vztahu bude fakturována paušální částka.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Zadavatel s ohledem na chrarakter vysvětlení a doplnění zadávací dokumnetace prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek o 5 pracovních dní, tzn. do 20.4.2021 do 10:00 hod.
V Karlových Varech dne 06.04.2021
Ing. Jaroslav Bednář, Karlovarská krajská nemocnice a.s., v.r.

