VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zpracované v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Název veřejné zakázky:

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Zadávací řízení:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené
řízení

Evidenční číslo zakázky:

O-2017-9

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2017-031765

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Zastoupena:

MUDr. Lukášem Velevem, MHA

Sídlo:

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ: 0090638

DIČ: CZ00090638

Bankovní spojení:

18736–681/0100, KB, a.s.

e-mail:

sekretariat@nemji.cz

tel:

567 157 540

fax:

567 301 212

Zadavatel byl v průběhu zadávacího řízení upozorněn na administrativní chybu v příloze zadávací
dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
Tímto zadavatel informuje účastníky o nesrovnalostech v příloze č. 3 zadávací dokumentace (návrh
smlouvy o dílo), které jsou níže popsány a opraveny. Tyto dodatečné informace k zadávací
dokumentaci se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací
dokumentace.
Chybné údaje v zadávací dokumentaci
V příloze č. 3 ZD – návrh smlouvy o dílo je vložena příloha č. 1 smlouvy (Podrobná cenová nabídka za
předmět plnění – tabulka č. 2: Nebezpečný odpad), která je určena pro doplnění jednotkových cen za
1 kg odpadu. Odhadovaná spotřeba odpadu (v kg), uvedená v tabulce bohužel nekoresponduje
s odhadovanou spotřebou odpadu v zadávací dokumentaci. To znamená, že informace v této tabulce
pro nebezpečný odpad jsou chybné a neplatné!
Tabulka s předpokládanou spotřebou odpadu za smluvní období v zadávací dokumentaci je
rozhodná a platná. Uvedené množství (v kg) jednotlivých skupin odpadu zde je správné.

Oprava
Na profilu zadavatele bude na stejném místě jako zadávací dokumentace uveřejněna opravená verze
Přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo) se správnou přílohou Podrobné cenové
nabídky za předmět plnění. Předpokládaná spotřeba nebezpečného odpadu (v kg) bude totožná
s uvedenou spotřebou v zadávací dokumentaci.

Lhůta pro podání nabídek se těmito dodatečnými informacemi nemění.

V Jihlavě dne
Digitálně
podepsáno
Jméno: MUDr.
Lukáš Velev
Datum:
06.12.2017
13:18:15

……………………………………………………………………………..
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
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