Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1
Veřejný zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
IČO 27520536, zapsaná v obchodním rejstříku – Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 2629
(dále v textu jen „zadavatel“), zahájil dne 11. března 2021 zadávací řízení v nadlimitním režimu
s názvem „Dodávka výpočetní techniky 2021“.
Zadavatel z vlastní vůle upřesňuje resp. mění na základě ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávaní veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) zadávací podmínky následovně:
Článek 3. zadávacích podmínek „Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek“ mění zadavatel tak,
aby bylo lépe patrné, jaká nabídka bude hodnocena jako nabídka nejvýhodnější v případě rovnosti
nabídek v počtu nabízených položek „PC All-in-One“.
Nové znění článku 3. zadávacích podmínek:
„V případně rovnosti nabídek v počtu nabídnutých položek „PC All-in-One“, bude jako nejvýhodnější
nabídka hodnocena nabídka, ve které účastník nabídne položku „Počítač“ s procesorem s nejvyšším
počtem bodů v programu Passmark CPU Benchmark (https://www.passmark.com/) platný v den konce
lhůty pro podání nabídek.
Pokud dojde ke shodě i v úrovni procesorů v položce „Počítač“, bude jako nejvýhodnější nabídka
hodnocena nabídka, ve které účastník nabídne položku „PC All-in-One“ s procesorem s nejvyšším
počtem bodů v programu Passmark CPU Benchmark (https://www.passmark.com/) platný v den konce
lhůty pro podání nabídek. Pokud dojde ke shodě i v úrovni procesorů v položce „PC All-in-One“, bude
pro výběr výhodnější z nabídek použito losování před notářem případně samotným notářem
provedeným za přítomnosti zástupců účastníků, jejichž nabídky jsou shodné.“
Článek 7.3. zadávacích podmínek „Profesní způsobilost“ upravuje zadavatel tak, že vypustil
požadavek dle ust. § 77 odst. 2 ZZVZ - prokázání profesní způsobilosti; zadavatel vypustil požadavek
na předložení dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Nové znění článku 7.3. zadávacích podmínek:
„Splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:
a) dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.“
Vzhledem k charakteru poskytnutého vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek stanovuje zadavatel
v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ novou lhůtu pro podání nabídek tak, že ji prodloužil o celou její
původní délku. Odpovídající lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji zadavatele
E-ZAK.
Tato oprava ve výše uvedené souvislosti byla dnešního dne zaslána do Věstníku veřejných zakázek a
zadministrována v elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK.
Zadavatel svěsil původní verzi zadávacích podmínek z profilu zadavatele a nahradil jej novou verzí –
souborem s názvem „ZD_HW_NEMPK2021_ver.22032021.pdf“. Účastníci zadávacího řízení pro účely
podání nabídek postupují dle podmínek stanovených v nové verzi zadávacích podmínek. V ostatním
zůstávají zadávací podmínky i dokumentace nezměněny.

