Dodatečné informace č.1
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČ:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
272 83 518

dne 22. 3. 2021

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Materiální zajištění pro imunohistochemickou analýzu preparátů včetně poskytnutí
přístrojového vybavení pro tuto analýzu“
Vážení dodavatelé,
výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se
k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti:
1.

Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že v zadávací dokumentaci upravuje článek 1 tak, že z tohoto
článku v odstavci B) vypouští větu „Bezplatná výpůjčka nového a plně automatického imunochemického
analyzátoru pro imunochemické analýzy v biologických materiálech“.

2.

Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že v zadávací dokumentaci upravuje znění článku 2.4.1
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, tj. režijní
náklad na diagnostickou soupravu a režijní podíly daného stanovení na analyzátorech, kontrolách, mycích
roztocích, zkumavkách, kyvetách atd.
nové znění tohoto článku
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, tj. režijní
náklady na diagnostické reagencie a další náklady spojené s provozem imunohistochemického barvícího
systému, včetně nákladů na údržbu, servis atd.

3.

Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že v zadávací dokumentaci upravuje znění článku 5.2
Uchazeč ve Formuláři specifikace technických parametrů, který je přílohou č. 1 těchto ZP a v tabulce
hodnocených parametrů, která je součástí Titulního listu nabídky uvede, zda nabízený přístroj uvedený

parametr splňuje (ANO/NE). Za splnění daného parametru získá účastník pevně stanovený počet bodů
uvedených u každého hodnoceného parametru níže ve sloupci „bodové hodnocení“. Každá nabídka, která
požadovanou vlastnost nemá, obdrží za tento hodnocený parametr 0 bodů.
nové znění tohoto článku
Uchazeč ve Formuláři specifikace technických parametrů, který je přílohou č. 1 těchto ZP, uvede, zda nabízený
produkt uvedený parametr splňuje (ANO/NE). Za splnění daného parametru získá účastník pevně stanovený
počet bodů uvedených u každého hodnoceného parametru níže ve sloupci „bodové hodnocení“. Každá
nabídka, která požadovanou vlastnost nemá, obdrží za tento hodnocený parametr 0 bodů.

Zadavatel zároveň s touto dodatečnou informací uveřejnil na profilu zadavatele:
- zadávací dokumentaci aktualizovanou ke dni 22.3.2021
K žádným dalším změnám zadávací dokumentace nedošlo.

S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel tímto zároveň rozhoduje, že nebude
prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

S přáním příjemného dne
podepsal
Ing. Lukáš Digitálně
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Ing. Lukáš Mlejnek
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