Obrázek nelze zobrazit. V počítači prav děpodobně není k dispozici
dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l obrázek pošk ozen.
Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se
opět zobrazí červ ený k řížek , bude nutné obrázek odstranit a v ložit
jej znov u.

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

Sp.zn.
V Praze dne 24.10.2011
Poskytnutí dodatečných informací č. 1

Vážení,
v souladu s čl. 11 zadávací dokumentace zadavatel Nemocnice Na Homolce, IČ 00023884, se
sídlem Roentgenova 2/37, Praha 5 – Motol poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím
podmínkám veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele vertebroplastického setu“.

Dotaz č. 1:
„V zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodávky vertebroplastického setu je
v Rámcové kupní smlouvě v bodě č. 7.5 uvedeno, že dodavatel prohlašuje, že naše výrobky
splňují nejrůznější normy, zejména zákon o léčivech.
Chtěli bychom laskavě požádat o úpravu tohoto ustanovení, neboť výrobky, na které bychom
chtěli předložit nabídku, nejsou léčiva, ale zdravotnické prostředky.“

Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel uvádí, že požadavek dodavatele na úpravu smlouvy je opodstatněný a upravil
vzorovou smlouvu. Nové znění vzorové smlouvy je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2:
„Zadavatel určil termín pro odevzdání nabídek datum 30.10.2011, tento termín vychází na
den pracovního klidu. Mohl by zadavatel vzhledem ke státnímu svátku 28/10/2011 posunout
termín pro odevzdání nabídek na 31.10.2011?“

Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel uvádí, lhůta pro podání nabídek je posunuta na nejbližší pracovní den, tj. do
31.10.2011.
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Dotaz č. 3:
„V Návrhu kupní smlouvy v odstavci 18.1 zadavatel uvádí, že součástí smlouvy musí být být i
Ceník (jako příloha č. 2), mšl zadavatel na mysli ceny dle vypracované nabídky nebo skutečně
ceník produktů?“

Odpověď na dotaz č. 3:
Zadavatel uvádí, že uchazeč je povinen přiložit ceník, který bude odpovídat nabídce.

Dotaz č. 4:
„Také v tomto bodě zadavatel požaduje technickou specifikaci zboží, bude postačující pokud
uchazeči předloží např. Návod k použití, který veškeré infomace o nabízeném produktu vč.
technických obsahuje?“

Odpověď na dotaz č. 4:
Zadavatel uvádí, že pokud bude návod k použití obsahovat specifikaci nabízeného
zdravotnického prostředku, včetně technické specifikace, je možné návod k použití přiložit
jako přílohu č. 2 smlouvy.

Dotaz č. 5:
„Mohl by nám zadavatel zaslat elektronickou verzi Formuláře nabídkové ceny a návrh Kupní
smlouvy?“

Odpověď na dotaz č. 5:
Zadavatel uvádí, že Elektronická verze zadávací dokumentace včetně formuláře nabídkové
ceny a kupní smlouvy je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele
http://www.homolka.cz/cs-CZ/o-nas/verejne-zakazky.html.

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

Příloha:
• Závazný vzor kupní smlouvy
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