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V Brně dne 30. 1. 2019
Veřejná zakázka – Nevaskulární intervence
Vážení, zadavatel obdržel dne 30. 1. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Nevaskulární
intervence, ke kterému sděluje následující:
Dotaz č. 1.:
Prosím o upřesnění a vysvětlení požadavků:
1. Výpis z Obch. rejstříku - jak starý ?
2. Tech. kvalifikace dle §79 - 3 významné dodávky:
nerealizujeme jednorázové dodávky či smlouvy, ale průběžně a trvale dodáváme po kusech a menších
množstvích do různých zdrav. zařízení po celé ČR, Evropě a světě po celý rok /již přes 20 let. Jakou
formu doložení požadovaných objemů budete v tomto případě akceptovat? - prosím poraďte.
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízeni (tj. 3 měsíce před 11. 1. 2019). Zadavatel bude akceptovat
takový seznam významných dodávek, který splní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci
k technické kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b).


Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) seznam min. 3 významných
dodávek1 poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele.

Současně také musí uvedené dodávky splňovat finanční objemy uvedené v zadávací dokumentaci pro
jednotlivé části. Pokud účastník podává nabídku do více částí, postačí předložit jeden seznam
významných dodávek s nejvyšším požadovaným finančním objemem.
S pozdravem
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