Předběžná tržní konzultace
v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:

Technologie stravovacího provozu - 3. kolo

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo:

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO:

27520536

Kontaktní mail:

zakazky@otidea.cz

Kontaktní telefon:

604 200 383

1 Účel předběžné konzultace
Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné
tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona. V rámci předběžné tržní konzultace zadavatel informuje
dodavatele o svých záměrech a požadavcích.
Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit dodavatelé, kteří uvažují podat svou nabídku na
veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby nebyla narušena hospodářská
soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 zákona.
Účelem předběžné tržní konzultace je stručné představení předmětu veřejné zakázky a požadavků
zadavatele na plánovaný předmět veřejné zakázky. Daný podklad bude sloužit pro přípravu veřejné
zakázky. V případě, že zadavatel použije jakoukoliv informaci poskytnutou ze strany dodavatelů, bude
o dané skutečnosti informovat v rámci zadávací dokumentace, a to v rozsahu o jakou informaci se jedná
a kdo ji poskytl.

2 Informace k plánované veřejné zakázce
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově rekonstruovaných
prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu – Varny v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně
montážních a servisních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány
souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu, které budou probíhat bez přerušení
provozu kuchyně a po etapách.

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
• zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění, vybalení a kontrolu,
• instalaci položek dodávky v místě plnění (ustavení, napojení na zdroje, zejména připojení k
místním elektrickým rozvodům, rozvodu vody, připojení k odpadu apod., je-li funkce položek
dodávky pořizovaného zařízení podmíněna takovým připojením),
• zprovoznění technologických částí do plného provozu
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odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné
funkčnosti,
o provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k
tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,
splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a
nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění veřejné zakázky
o dodání návodu k obsluze v ČJ,
o provedení zaškolení obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
o dodání záruční a servisní dokumentace
o splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve
vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky
protokolární předání zboží do provozu kupujícímu,
odvoz a likvidaci obalů a odpadu souvisejícího s dodávkou a instalací předmětu plnění.

Veřejná zakázka bude realizovaná formou otevřeného nadlimitního řízení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 17.000.000 Kč bez DPH.
Technické požadavky předmětu plnění jsou nedílnou součástí této výzvy.

3 Dotazy k předběžné tržní konzultaci:
Žádáme Vás o Vaše vyjádření k níže uvedeným otázkám:
a) Měli byste zájem o účast ve veřejné zakázce? Pokud ne, prosím uveďte důvody.
b) Jaké máte zkušenosti se zakázkami obdobného charakteru?
c) Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu plnění viz. informace o zakázce. Domníváte se, že
je zakázka za danou cenu realizovatelná? Pokud ne, prosím uveďte důvody.
d) Je pro Vás reálné zpracování nabídky při stanovení lhůty pro podání nabídky v zákonem
stanovené minimální délce 30 kalendářních dnů?
e) Považujete předloženou technickou specifikaci za dostatečně specifikovanou z hlediska
jednotlivých parametrů? Pokud ne, prosím o sdělení, co je potřeba dle Vašeho názoru doplnit či
v čem spatřujete rozpor či případné nedostatky. Vámi navrhované úpravy prosím uveďte přímo
do tabulky technické specifikace.
f)

Prosíme o doplnění případných modelů a výrobců u jednotlivých položek, pokud je v současné
chvíli znáte.

g) Jaká je podle Vás reálná doba plnění tj. dodávka bez instalace veřejné zakázky od účinnosti
smlouvy?
h) Máte nějaké další doporučení, které by měl zadavatel zohlednit při přípravě daného zadávacího
řízení?
Zadavatel realizací předběžné tržní konzultace hodlá předcházet možným rizikům, která by se při
zadávání veřejné zakázky a jejím následném plnění mohla vyskytnout.
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Zadavatel vypsáním předběžné tržní konzultace současně ověřuje ze strany dodavatelů možnosti
nastavení zadávacích podmínek, a to zejména z hlediska vhodnosti a možné odezvy dodavatelů na
zamýšlené zadávací podmínky.
Zadavatel tak může získat relevantní a objektivní informace o možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl
optimálně nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky, resp. celého zadávacího řízení, a umožnil tak
optimální soutěž dodavatelů o veřejnou zakázku.

4 Forma předběžné tržní konzultace
Předběžná tržní konzultace je otevřena širšímu okruhu relevantních dodavatelů. Předběžné tržní
konzultace se mohou zúčastnit dodavatelé nebo odborníci, kteří zvažují podání nabídky na veřejnou
zakázku. Zadavatel nestanovuje žádné další podmínky pro účast v předběžné tržní konzultaci. Účast na
předběžné tržní konzultaci není zpoplatněna.
Zadavatel stanovuje písemnou formu průběhu předběžné tržní konzultace.
Zadavatel bude realizovat pouze písemná jednání. Svá vyjádření k jednotlivým okruhů dotazů zpracujte
prosím v samostatném dokumentu, návrhy úprav technické specifikace přímo v tabulce technické
specifikace.
Písemné vyjádření k předběžné tržní konzultaci zasílejte v termínu do 18. 6. 2021 (včetně)
prostřednictvím profilu zadavatele nebo kontaktní mailovou adresou zakazky@otidea.cz případně
datovou schránkou zadavatele.

Na základě jednotlivých odpovědí následně provede zadavatel vyhodnocení tržních konzultací a upraví
případně parametry zadávacího řízení.

Příloha:

•

Technická specifikace poptávaného plnění
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