ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
dle § 99 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
275 20 536

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:

Rozšíření diskového úložiště
Otevřené nadlimitní řízení
Dodávky
Z2020-012325

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 21. 4. 2020

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ mění zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, a to bez
předchozí žádosti dodavatele níže uvedeným způsobem.

1. Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že ze zadávací dokumentace vypouští ustanovení čl. 7.5. :
7.5. Dojde-li v rámci hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení k rovnosti jejich výsledků, přistoupí zadavatel k
losování za účasti zástupců dotčených účastníků zadávacího řízení, kteří budou vyzváni k účasti při losování.
Pozvánku k účasti na losování obdrží vybraní účastníci zadávacího řízení e-mailem nejpozději tři dny před dnem
losování. Nepřítomnost účastníka zadávacího řízení na losování není důvodem k jeho zrušení či nekonání. Přítomní
účastníci zadávacího řízení provedou kontrolu vložených identifikačních údajů do obálek a pověřený člen komise
vylosuje jednotlivá pořadí nabídek.

2. Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že v zadávací dokumentace upravuje článek 14.2.6. tak, že z tohoto
článku v odstavci d) vypouští větu
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a),
b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba
bude vykonávat služby/dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
a nové znění tohoto článku je
14.2.6. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může při dodržení ust. § 83 ZZVZ podmínek prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b)
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c)
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
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d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná
a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

3. Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že ze zadávací dokumentace vypouští ustanovení čl. 17.4. :
17.4.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné
jen se souhlasem zadavatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána v zadávacím řízení.

Znění této změny zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací
dokumentace“ a ve složce „Zadávací dokumentace“
Zadavatel odešle k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek.
Vzhledem k provedené změně zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou
veřejnou zakázku do 25. 5. 2020 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení a podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
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