zveřejněno na profilu zadavatele dne 27. 5. 2022

ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.
ČÁST 3 – Mobilní RTG, RTG III + 3 ks RDO stanice
Údaje o zadavateli:
zadavatel:
zastoupený:
IČO:
profil zadavatele:

Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předsedou představenstva
Ing. Jiří Švec, členem představenstva
260 95 181
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html

Zastupující osoba dle § 43 zákona
zastupující osoba:
RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO:
619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka:
zxhwt2n
Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice, IČO 260 95 181
zastoupená MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Švecem, členem
představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou
zakázku na dodávky označenou React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. (dále jen „veřejná
zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-015402) a
Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh
na svém profilu zadavatele dne 25. 4. 2022.
Zadavatel v souladu s čl. 13 odst. 7 zadávací dokumentace upravuje znění odstavce 10 uvedeného
v Příloze č. 3 kupní smlouvy o další větu, která zní: Kupující má rovněž právo vypovědět smlouvu o
poskytování pozáručního servisu v případě, že aktuální výše ceny za poskytované služby nebude
odpovídat cenám obvyklým pro obdobná zařízení, a to například a zejména v případech, kdy smluvní
cena bude oproti cenám obvyklým vyšší o 10 % a více, přičemž poskytovatel pozáručního servisu
nebude schopný odborně tuto diferenci odůvodnit.
Dále ruší Původní text čl. 6 odst. 6.3 bod 6.3.2 kupní smlouvy a nahrazuje se novým textem.
Aktualizované znění kupní smlouvy zveřejňuje zadavatele na profilu zadavatele
V Ostravě dne 27. 5. 2022
Jana Kobělušová
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

