ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 13. 7. 2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Název veřejné zakázky: Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České
Budějovice

Kontaktní osoba:
Profil zadavatele:

Údaje o zadavateli a pověřené osobě
Nemocnice České Budějovice, a.s.
260 68 877
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Zdeněk Marcín, MBA, tel.: +420 606 655 855, e-mail: marcin@nemcb.cz
https://ezak.nemcb.cz

Pověřená osoba:
IČO:
Sídlo:
Kontakt:

RECTE.CZ, s.r.o.
619 72 690
Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Zadavatel:
IČO:
Sídlo:
Zastoupený:

Další informace a údaje k veřejné zakázce
Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČO 260 68 877 zastoupená
MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D., předsedou představenstva a MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem
představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou
zakázku na služby označenou Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České
Budějovice, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této Výzvy
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“), a to uveřejněním výzvy k podání nabídek a
zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh na svém profilu zadavatele. Zadávací dokumentace je
v souladu se zákonem dostupná po celou dobu lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.
1. Zadavatel se při provádění úkonů souvisejících s předmětným zadávacím řízením nechal v souladu s § 43
zákona smluvně zastoupit společností RECTE.CZ, s.r.o., IČO 619 72 690, se sídlem Nádražní 612/36, Ostrava
Moravská Ostrava, PSČ 702 00. Další informace týkající se rozsahu oprávnění této osoby při zastupování
zadavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
2. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání elektronických nabídek do 29. 7. 2020 do 09:00 hodin.
3. Nabídku je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím shora uvedeného profilu zadavatele.
4. Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
5. Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické
kvalifikace způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.
6. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle kritérií hodnocení
uvedených v zadávací dokumentaci. Při podání nabídek jsou dodavatelé povinni postupovat podle podmínek
stanovených v zadávací dokumentaci.
7. Příloha: Zadávací dokumentace a její přílohy
……………………………………….
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele

