ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,

„Projektová dokumentace snížení energetické náročnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s. - zateplení budov I a II, 3 a 4, pavilon E““
Zadavatel:
Zastoupená:
IČO:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
260 95 157

Shora uvedený zadavatel zahájil ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), veřejnou zakázku ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. – ZATEPLENÍ BUDOV I A II, 3 A 4, PAVILON E“, a to
prostřednictvím elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek EZAK dostupného na
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html (dále jen „EZAK“), který slouží zároveň i pro příjem
nabídek. Zadavatel obdržel elektronickou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné
veřejné zakázce, na kterou odpovídá uveřejněním odpovědi na profilu zadavatele takto:
Úplné znění dotazu:
Vážení, v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s
názvem „Projektová dokumentace snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. zateplení budov I a II, 3 a 4, pavilon E“ si Vás dovolujeme požádat o tyto informace:
• Jaké podklady k projektu poskytne zadavatel – v papírové podobě, digitální podobě (v jakém
formátu)?
• Je zpracován energetický posudek na dané objekty a zamýšlený záměr?
• Bude dokumentace sloužit k žádosti o dotace z dotačních programů?
Předem děkujeme za odpověď.
Odpověď zadavatele:




Pro budovy „I,II“ a „3,4“ má zadavatel k dispozici částečnou a neúplnou dokumentaci pouze
v listinné podobě. K budově „E“ může zadavatel poskytnout i dokumentaci v elektronické
podobě ve formátu PDF (sken původní papírové dokumentace).
Zadavatel disponuje protokoly k energetické náročnosti vybraných budov vypracovanými
společností CEFA s.r.o. v letech 2014 – 2017 v rámci energetického auditu areálu.
Požadovaná dokumentace bude zadavatelem využita k žádosti o poskytnutí podpory,
v souladu s harmonogramem výzev SFŽP ČR z Národního plánu obnovy. Dokumentace musí
být připravena v souladu s chystanými výzvami pro oblast energetické úspory.

Lhůta pro podání elektronických nabídek prostřednictvím „EZAKU“se nemění.
Dodavatel musí svou nabídku předložit nejpozději do 11.11.2021 - 8:00 hodin. Vzhledem
k elektronickému doručení nabídek je otevírání obálek neveřejné.
Digitálně podepsal
Jana
Jana Sochorová
Datum: 2021.10.25
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12:20:10 +02'00'
……………………………………………………

za správnost Jana Sochorová v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům

